
SIl\DIS�l\[3/-\.!3/\, 16 - S�'gun
SAARBRUECKEN, 16 - do .uuorcs que circulam n-r!a CI

O ministro do Interior do Rcich. túal, o G::re at D,� DUDO que
RO:v1A.I 5--Discursando, pc- sr, Wdhdm Frick, falan:b ante até G;5Jr.l comanda as trO[J.1; ita

lo rádio, para o pJVO americano T11 cornicio mon tro, aqui reali- lianas dJ exercito norte, seda

o barão Pompé'U de Aloisi disse. do. atacou -en::r-g:":;;'!11f!nt:: a U6? .;ub tituido p Jo l'v1\fcchal Bado

CERCAD') PELOS PENL'1'SU·· a ce.ta altura: «Para a ltalia, 10<1- das i'h:tÕ2S, como lendo fracassa- glic, cuja cneg:dJ esp:r;ne nes-

Tl"AR�L"S fl:,e de constituir um Estado coe- do em S�U3 propcsitos SUp03to5 d� tes dias. Esta substituição, porém, ""i"" """,

ADIS-ABABÀ, 15 -Cons I;ente, a Etiopia compreende um «trazer a paz � a reconciliação não JY,� considerar-se corno umal tr����r��)ib..

'(Ç�':"�.'.
I f E" r. C,alta ele con'ianc- "O r:",,� .... ! nu .r :"t� IW-t � �*. �� ...

1 ,)"1
t i qLl\:"O fo.') S'20YUn1, coman- DI.:c::·J}qu� c a 'tlOpla pr�prla- enl r e 03 pJVOS'), .L.. acrescentou: L. '.' "'t� L \_J,,,.,_.,,,, - <

�

d.inte em chefes das tropas I mente dita, e um) vasta cintura «Posso mesmo dizer qw: a Liga Bono, que, pelo contrario, seria

etíopes do Tigré, encontra-. de colónias conquistadas e ?".bi- é urna causa agitadora de novas recompensado com o bastão de

se atualmente com o grosso
I ta 1:15 por população não et o ies guerra». Mm�chal.

das suas forças a 120 quilo- em que o governo central está
_

metros de Adua. presente, sobretudo, sob a fórma n" h
A atitude serena, mas in- cêrto dos nOS50S panifica-

Ainda outro boati dá cO-I de atrocidades e cscravalua. C,r- � t,jeo 51se' '0 ro li ttrél�sige�te na defesa do in- dores, hoje nos foi enviada
m : certo que ) General Has- tos delalh�s m LC.é:T1 a vos a aten- <:t.liJ cresse ao povo, di) prccla L1mJ cópia do decreto n:

sa, filho elo ras Sebaht, se ção, pJf eX,emp!�,. a é:draçii.o das """"""-�"",,,!>,,,j"'I= =--=- 1'0 prefeito da Cap.tal, IJO 408, de 7 do corrente, do
encontra em situação deli- crianças e d03 p.isionerroc de f;H�:- /)�'. fV1 A\ R G:? /'::.. 1'\./1 F'"" �'.J TE d�batido caso elo pêso do I Prefeito lv1un1cipal de Para-
cada na rejgiãO de ua�-tUl�i} r�. Antes de: tudo, �O;11�:; co.itr \- P�'l, en\:q�l� s'�' .9W'!, que

I nag�á, .iusl2_mcnte fixand.')
cercado pe as tropas I a la-: nos ao eSífja.�arnê-JlO O·) Pfl'! '5 ADiS /\BABA. 16- Hailé Salassié I, se- os panu.cauores rabi lqUr';1l1 O peso dt) pao naquela Cl-

nas, sujei'03, E'.TI Kaffa, a ;) 'Vlb; ,) t'll:�clo i:,brmam os meios palacianos, ao recc- para o barngcl-v'crd..: o pã» I d:id2 cm 80 gr5. pJr 100 r5.

que o cJrdeJ Ma3:ab, m s iJ:1J :u L'er a noticia da quéda lie Aksum, a cidade l de A

60 �ram iS: ,

en'luanto (-1- Um dos considerandos
A ITALll\ Nk) PRECíSA et'o?e. aVJ.liinem meio m:Jh:ic d S3:1ta, c!lorou amargamente, indo depois ao tCnI- ;que.les, lildustrlolS estão irre- desse decr,:::to, d!z textual-
BASILE'IA, 15 - NuS pcssa<lS, em ] 880. está agcr3. r.:- p;o ondc� por largo tempo orou c.om ferv.)r P2- jduÍlvels n8 pe:) de 5J grs; mente:

meios liO'ados ao Banco In- duz.idcl a 50000 habitantes. Em la vitória dJ3 tropas ctíoplcas. i-foi recebida pela p)PLlla- "Co:1siderando que o pêso
ternacio:�d de Aju ... le6ohs'('r-lo�''Í-r·,t �:gi:'h eh El:-opi'l OciJ"1i

. _ ' !ção com as _mais frisantes e preço do pão, neste Muni-
\'a·se que a questão (la C',':1- j �al. CL':ni,ra, o txpiorad,)f stú,o, �'JLlD}V;:,IEDADE

.

LATINA I SEH.!A O TE'RM!:-JO DA 1 p;'jvas de Slil;p�1tié). I c:o;o d-::v ... ·:! 5<:1' :lferidos p.'_
tual recusa d,� çJlí'�,nl'; ,:,.1-: � ,w.�; \l:"tin,-.l0'� .fStd)C].;c.u! �.\t�,�16...

- LL)�<ma'l1 J'l GUEtZRA r E, em vC1'c:adc, r,lií:S.'l�O !03 él'10[v1t).) 11i1 Capital do
préstil110s á ltalia ':Zircr,:';, J.. ,�

I r
a p0t'd,;�fi'J l\a,: ou, cw' .li ! Tol:fs:l qUê' se r(alib;�í, ônLm, f" I' ·'M)19'-�t\�1..;s-L\, 16,-,�,.',� cp; : faltal]� ao S:'. 111.\1"r ()l V n Est:t,,:,., u:!d�. a!:m c.b c:sto

impor,tancia, �i,sto "nll1), ri 1 ;';'\-1: ano,.. ?:. 1 OQ,?Oo. para� ....
, r.�uniào yromoiÍd.l p,�los re(r'::�,el�- raç5:::s ,d<!, ofensiva pOI p,d: das I :�0l;.�!1� p�r;1 ):.�'Si�yi� !l.:.:tr lia Lí� 'LliJ <;\�i maL5 e:levado,

propna ltaltaJa de,_�.. ;<� ,',::'._: t�.DJ) - !ta.nt 1 'a po slv,:liy:�es j� [;)_l_., :)., (h<;,:�j !'O_la' <"'-,;><lS i�,ha!nj n'a frC;'l:'� d.;

O�.I-1
"_'.1 P':'l\) �L

..
, ,.1, (jLh_ e u ,'_ ex.g'2l1l pira (l;, paàarias

ter necessida��.dc: Cll1présti-lque,a SJ.cÍ��:ld,; cLn f\hçõfscon- l:.queb_ c:idadc. para. u;na sol:ne �en, parecem a:�avcssai- U�l Pê- del:��v (j �._;.,_; l!..: 11�Jri.: !.2Cj'listus li 1,', ene, au�
1110S est angcncs, corJc: cc,n .,50?') allfmaçao de s)Ldil!led:ld� latma flodd de tranlUlhdade. O.; ltalla· nO;)Olls. . .

obriJ;am os seus proprictâri-
e d�monstraçã) contra as s�nç0es nos continuam reforçando a5 suas t<eal�ei1te, os pan!ficaJo- os a maiores inversões de
da Liga. posiçõe,. rl'S estao com sua teimosia, capital"; etc.

A suspen3ão d03 combates, se, levando o caso alér:l do qu:� Aí tê.n os nossCls panifica-
gU!1::b novos rumores. é interpre- devêra ir, porqllc ni:JgLh�m dor2s �ssa coisa edificante:
tada como um sínal de que M"us· de bôa mente poderá acrÇ- em CuritíbJ, centro muito
solini daria disposto a negociar ditar lIaS motivos pOI' c:es maior do que Florianopo
ai condições para o término dI invocados para justificar o 11s, ü:'lde é mais caro o ope-LONDRES, 15 -Em reunião
guerra. «pão de UlipuÍ». rario, mais caras são as ins�c,k:U3]a 11elO lT.)ar',!·do C0.vn5erva- E "1'11'" "'I .-1'L' ,,-

.

•

.J 6uc 11 acrCUI,;?ra fl,Jf- ta!açoes c muito mais eleva-lLr, foi aprov.id,l uma redação Lord Ceci! sonha que, enquanto clFJl'am lL�:)- dI S 03 i:l1p03tos, alem de
íEl gu)1 5.: s·)1 cita dO rr,,,oycrno .... " .�" e 1"1 JOst

_". , .,

-' d 4 �JI._0(Á.') L 1- os, na,) 11 ·S;- nLJ,Or rigur 110S �tlreceitos de
que lral1jU líl::: o !Jublic') QSS�\ZU- asor aco ta"1 "'11' f11":10,, 'at d'!' l"

�

� Ij (', 01 (�l ,ar 1n K:r0 J1giCi1�; o pão km (l pêso d�ra!�d) gu'� não pedira n'�:-tl!um'l LO'·l�Rr(" l' F 1 d ell1 pLlblin -o�' >., I" 0ü '

:>jl_) !:....J. _)-- i\la,1 'o em
.

,,-- ", e:) c e l.íeVl'jlZlS o gr<.uus e c vendido p(jrs:m;lo qu� pJ<sa alrasta.r , p LiU�!l'�"'U!llãO reJ.liza3i\ pia Uniiio pagas aos {ornais. 100 réis.
.i g:e'ra n'_'11 toma,á pa,t; ,m'em Ir,l da Li�,:l l� N��ões E JiÍJWLF'i11 al'!'l'jit'l"l ""._ r;"l L;'l-"r:'ll'OOo'j� os

_

"l!"'lt' ') .t�f"�; 1 ... _,:> n�'" I" V,. {)
'I

.l..� '�3"
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?
-

.,� ..... (11 ..

, t ....··,.)1 .L....41,,;. '/,1(.-,.
1 II::::', SlS.

(1"''''.,.D,_. S;l . .,.h) C,.�t.. ge .•<Io. lord Cec,1 aC'lD"·,'I!'· .. J nn1""r�- que s''',la e ..... tlID d l 11"a""�1- '-·"l,f"""·l'Ol-roc' !)."'t ... , I '

•• _

1', l..);�. "lL:, , f�� i"" c.. '-oi........ J J(_.tl\.'_:'-, [J'_lj :I ..... Ü,,_ .Lo i-'�\..
'

. .!lUCill seja
Ç,::.:d:"o';C'·r':"Y\I.�,.,.. ", ia·!J' r{ü de um el1h·."v) Si ... tUllJ. JelSe O pão de pC;c,O ií'risorio,ij�l1possiv2! O fabríco dop�l')� � í � �� ';..J 2 I j I � ,� .. ! v � ,o; -

� ... l' ,.: t:

C')]3diE'n líhf:a, 9 C� [� l'iLrC1do sanções contí<l a Iti!lia. somente sob a a!cgaçãJ hó '1' d� 60 gra'lJas, ist·j é, d� 20
Barbcliro e Cabelfeleiro "A uni-:'3 med,dl eficaz -de- Cda d) calote, pOfllue, CD-, g a'j):1'J !1l2 1OS.

dI t-
.

l' '1'·'Lallro Men es Ctarou L')f)<: {_'ed --S:::íia cortaI ao, sena oDngar m: nJr��s I S.1'-1 que eterna;n:::n�e fica-
todJ.S ai cU:"'Luicações italiana, de p()�r('s. aos �ilaj3 cm rá o povo á ilJ21Cê lLjs que,
com a Africa Oriental, de tal geral e nC';zadu c:-cdJo 1),)1' evi iCi'f 111(',·" ("lln:"'I�l ey.-'--" - t_'-, _J'- ... , ... I,\,.l'....... l .. \.

1':111.1 de confianc;1,-a p:l''''ar p:()r:\ ln?
'

:;J -o· I..A,. .... '.

a d:fc�ença que o rico e o Tern03 certeza de que o sr.

remcd:�do, comprando fia- major OUvio Amorim, pr,_
do, ddxam de cntrur para feito da Capijal, lu de eí1-
os cofrçs do padeiro, contra;' o r�módi-J para curar

Para corroborar o desa- os ;':'calciíralltes,
'!'=-�!IeWW;��i"R"?'F? "mE M

TÁTICA NJ\SCID/\ D1\ CON ..

FUSÃO
ADIS-ABABA, 15 +Rcina

cr.nlusão nesta Capi: JI s-bre
as operações militares, O go
verno r.ão dispõe de meios
de comunicação, rápidos e se",

gurlls, Não existe nenhum
serviço de cstado-maor sus f':;) 1'" r" "'-'j f�;e {- ' .... r '1 i'�)

� ,. �".,? �_� � (;,.,_,..,. �.t::J: .. _'"

cctivel de cv-rdenar as 00:;'-
,

rações nas I nhas de C'Jil1·

bate. Pelo cOdntr2rl(� °l� d -I' ANO ! I I.
versos C0111an os sao ivres

e
.

independentes eiitre, �i. A� �'i
.

penas num ponto a tatica e A E [ iO P �A
a mesma. Todos os c'ieícs

F.
I ecusarn dar batalha campal - SUA V/\STA CINTURA

e pr
-

curam atrair os efetivos DE COLONIAS

italíanos para o interior do

país, na região das monta-
nhas.

,
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------------------

quaisquer

F�un,o a

Sern ligações

GIBR.ALTAR, 14 - Ch.
gou a erte porto, vindo de SOL"
tharnpton, o transporte Ionio,
que írcux: 160 dici"is perlti
centes ia maioria ri 3rt;iharia c

�3 [�lirc�toí RE'3s,r:JC)n�;,avel .JAIRO
Redator-chefe: r'j1,�-d"tini--lo C=::allado .Jor

1

CA I LAD I ao serviço d� engenharia.
,� O Cen.o � crnco-nta homens (eH

guarnição de artilharia de Gibra!-

Flcrianopclis, Quarta-feira '16 de Outubro de 1935
lar em'ia cer arn. em �(�;llida, r

Iottio, que partiu na direcãc ('e
léste.

----_._----._-----------------

A UGA-,CA.U3A DAS
GUE.RRAS

BONO SE!<IA SUBS rITU:,
DO POF<. B!d)()GLlO

p
Si�'�/

r)if�icadores

de 8

C)3 CO�SEf<VADORES IN
CLt.SES CO>JTH.A AS SAN

ÇÕES

LON"'RES, 13 - Diz-se que a Ita iZl e a Alba
n:a teriam chef::ado a um ctcôrd \ a resr,�itu das forUica

çôes da costa '-a b,n:cza á b2i;'a d,) CéLla! d·_. Otra'lto, des
de Chimara até Vd: :na, p,::lu qual ficar a praticamente
é1ssegurada a dJminaç�l; it.tJ:ana no i\urlát:co: A J\lbatj�a
teria pedido c -�!11-.) C0I1Ue:iS;tcà) 'un1 emprestlmo dI_; dOiS
milhões d� francos ouro. 'Os tr':ünlhos de' fortificação se

riam entn.�gllc IlJS m -\)S de en.;,.;nhelros italianos, Por esse

acôrdo. se a influt..'ilcia ita1i,1111 permJnecer preponderante
na Albania, o levantamento dessas fortificaçõ�'s permitiria
à Italia, fechar ° aceSS0 a todo o mar Adriàtico.

Fr�riufi'l@ll @
/iii

cralleo e

nao foi íOLfbado

ma'1ein ql!,� a ltatill J�dO mai�
pude>se ccntiiillilr a m,3!ltcr na

Afri�é. S�::I5 forças militúrc�n,

S. PAULO, J 6-Um la- RIO, 15-Tendo 1l:11J agencia telcgrMica dcsrJ ca

mentavel desastre de fUl1es· piiall;oticia.d,_', paia qs Estados, que o sr. Gctulto Var;;.l:)
ia cJl1sequencia, enlutou a fôra roubéldo em sua cadeira, quando presidia o álO de
excursão do gO'Jcrnador Ar- inauguração ela Feira de Amo3tras, podemos afirmar que
ardo Sales a Marilia. O tal noticia não merece credito.
. Olímpio Malta, genro do ° fáto p2.ssou-se da seguinte fórma:
"putado Bento de Abreu Quando o presidente. da Republica penetrou na Feira

unpaio Vidal, cscorreg:l11- de Amostras, acompanhado de sua co:nitiva} a turma d;:
,) de Uí1Fl escada no Líder investigadores de serviço 110 local obscrrr)tl imediatamente

JI !otel, teve uma quéda infe- qUe o individuo Norb.:rto Flanc:sco Jaime, perlgDso g:l.Íuno
liz, fratura:ido a base do argentino, de ftl'l�a intern;-tcional, procurava se aproximar

,crâneo. 1\ vítima deu entrada ,la calavana jJ:(:'·:jdc·'ci81. Isso fazia} porem, de modo ina
imediatamente no hospiYaI. bil, a ponto de tornar-se sllspe:t·J de::de logo.
em estado de coma, Vil1do a Prêso pelos auxiliares da D. O, I. foi incontinente
falecei pouco tempo depois. I conduzido á policia, nada mais havendo de anormal.

Pf�ESO O CONuE DE
VINCI? WC X'1II

iru de Italia, conde d� Vinci, cuj;'
f'artida foi anunciada Ires va.· �

e ouiías tanlas d,_sm�ntjda,
O Jip1o;Ylé!!a it,,)ia:1o acha·,e

v;r�ualm::r.te prÍsioi1eiro t m coa:

paahia do co�oi1tl Caiderini. ex

adido militar c d:� um criado d.
legação,

Varios reprcscntéln!es ditJloma,
ticc-s, e P81lÍcu!armentc o rnillÍ;i
Iro da Fra:lçil pro,'ura·am it,util
rr:ente visitar o conde de Vmci,

P' n'." J'" ,-, "-

/-\(\1 .." J -<)(:,sl!n�!o :n-oriTlJ Lê fcwnal. a ItaLa
'eJi1 tliTI débito de �OJ n(}!l·):?s d�� lei na l�unlania c outro

':Ie, 4�i) m; hJ:s cl: d;�!Gr ..1Ia, '(ug)-Slavi2, Estes dois pld.
')2:) sa·) taiv.:z os IJU1::i atl:lg1llOS pelas medidas fl1a;lCC;-
as c.l� Gencb(J., p ,is n;l:) p;JcL:rão esperar a recl!p:,racã)
desses adiantamentos,

. ,

Os Suviets serão tamb::l11 prejud!cacJo� pelo con
trato do fo:necim�nto ele pctíO:eo qL!� será f·jtJ clura:1Í:.!
.1m ano, segundo o acôrdo itaio-rLls�o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crep Mongol todas as cores de
II' Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento, de 30

II in1 cores de
-'!'i;Ul\ Crep Marroc.un, sortimento de 40 côres de

I:Jt/ Crep Mongol Sup, rior, sortimento de 50 cores de
Toil ne Soie C[ todas as cores de
Seda Pelica q todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sotimento de 40 cores de
CREPE MONGIJL fRACÊS sortimento completo de

todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kirnonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

I'

i kft
-

eneenfrar-se-ãe só na Casa TRES 'RMAOS
I '" �
I,

.

I 'c2rep \�dang� I�Sttampaddo Idmodernissimo 1123$$00000? -.- L
: rep l'{longol e.s ampa o em 'ii' II I Crep lingeries Estampado Idem 12$oOQ, �
I

4/
I f; Crep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000 �

"j
.

'i -

Mor' de��4�s e � Meias A:ollsselin ultimo tipo modcrnissitno
,

- , . Im core opala ..

� tf
- -

Chiffonete, as melhores meias do Brasil por

I
';

i MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 � Meias de seda natural, reclame
I i Opala fina de todas as cores de 2$ » 1$500 � Meias para homens artigo fino de
i'·

1" I Opala Superior 2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango

'! L� Gravatas, sortimento sem igual por preços fantasiicos >;,!. La • e=$ • o

«
I

�!•.): �J 2 I
as fgl:;fi�!i}!i�::�1f;. I i.40 I �n.�;;i.

:

'\', !;lé i',�,

.�.�
"

�
,

!.,1000i mts. de retalhos para liquidar CI redução nes preços 50·1,,! J�.
'. �l
��._._------ __�-,-�.-,.-�_.. .' ��I-- • GO--------------GG
., 8.... .GO�G �
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S 'T AMP A R' I' A � C.ASACOS CE PELE
� RENARCS

10$ Por 7$800' �
�
���

�
�
U��

�.�,
�
�

8$ Por
9$ »

12$ »

7$5 »

7$ »

10$ »

13$ »

10$ »

9$ »

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550[pooo
Capa de pele de 150$ Por li 0$000
Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
-----'-----����'-------

Colchas de Seda

5$000
6$500
8$800
5$500
4$500
6$000
9$000
7$000
7$000

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$000
---------�����--------

Linho Irlandez para homens

13$ q» J,O$CWo
8$ » 6$000

8$ » 6$500
16$ » 10$000

Liiho .' Irlandez �!I-'a ternos de -hornens, artigo' modernissimo
ele 10$, 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$; ,20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

, r-s---��,..3::-,:--------

Linho""e=Cretone.

Sedas u itra modernas!

LINHO BELGA de 2.20 !lIS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 I11S. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000
--------����--------

Luvas e Carteiras

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$--
Crep Arnõr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Pique superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seàa Chilein, 14 cores de' 24$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
» 1 9$000
» 15$oQO
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Luvas de pelica de cabrílo da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finíssimas ultima palavra de 15$, ,,0$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

--------------����---------------

Capas de borracha

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$, )00
Idem» » » l>)) 160$» 120$000
Idem» » » » íinissima de 200$ » 180$000
ldcm» » irnperrneavcl de hornensdc 220$ » 180$�)00

___________
...�.....-�r���:--------

MeiasMousselin
9$, 10$ e 11$000

14$000
7$000
1$500
4$000

2$3 e

o.

,

z
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A GAZETA

azeta

r\�édicos

Dr. Casar Avila

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

I
Clínica cir.rr zica-operações

Das 3 11 ase, . l ; • .'(.::dia
riamein; cá i "ri jcno,51

Pho.ic 1.618

R·" R r J

Jesidencta.-c-z ,. cS '{,l'es u-

ttior, ,,92-'Phene, 1.285

---- - ---- ---_

Clínica Geral -- ii ias ilrinarias
!-]em'JrrhoidtJs: - Tratám�nto'

S3m operação e sem dôr

Restd.: Praça Pereira e Oli
ve ira, 14-Teleph. J 353

COllsuLt .. --R João Pinto, J 3
.

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas l 8

VENDE-SE a qU!I1ta casa

da Viila Affonso Mi

AchO;r�t, no districto João
i pessoa. 1 ratar CO:11 o pro
prictario Pdm Cardoso.

Indica:
'",·', ......• ...... ".c·", _

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pkto, n: 18
(�t.-:"h�·1 o)

Das 1 O ás 12 e das 14 ás
l7 horas

Dr. Podro d·! MOUrll forn

•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. - Phon>

1277'-1Caixa Postal, 110.
I

I

Escriptorio :-Rua I 5 de
Novembro n. 50

(EOificlo Caixa Agricola)

TE[.fiPHOHE. S8

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

I
Rua Cons. Mafra, J O (sob.)

,
Fones 1631 e 1290

pARA chamar uma Li
moüsine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

Fechamento, .. G1e malas
'.� y'. _

- <'
'

.•

QUARTAS e SEXTAS-FEIRÁS
'

1
Na Agência ás 20 horas
No Correio ,ás. 20,30 horas
f�egistrados ás"" r

20 horas
- t, ,.,'..,,,_.,

PJ\RA:--ITAjAHY, BLUMENAÚ, Jp,INVa.�E,::CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE',]ANEIRO.

j Agência no

I

C::dificio La Port� Hotel

.
\

(nome do clube)

B
".m-

I
'

I@
�
11'

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

(nome do votante)

I ��E'RiE. e I
I; 'Qual o miZltltir jogador
�j de fufeb I ?

(nome (lo jogador) CONSTANTE ra;'tlcir;[lç�o de 500iJ nos Íucros dJ. Socied..lJe,
,

do fine:! do 10' ilTW C:-,} diante', '[,):);)3 OS JUmos

RESULTAOO DO SOr<TEIO DE AMOt<TIZACÃO I<'EALIZADO A 28 DE
SETEMBRO DE 1935'

�=::='j��;;:m;

II nl'Crry,binn"ões fi'i! \ du.." � Q)' I

II"
I

• 1'"
L

- � T' ..

,,]L" iramente I

novas e muito
:> I interessantes )

I. Id,. I

;.'ulo,.
de �I � capuahzação. II

I
& quer saldados

IIquer de pa-
.

.

t f �
c,;oplla.1 '!IUb9CI'Il)to!

. gamen o rac-

cionado.
----,,--

Advogado clube (I que terience ojogador

Rua Trajano, rr 1 sobrado
� L(nome do volante)

Telephone n' 1548 I
--=-----

.

�
�

I SE'�6E A
Accacio Mo�1 ;�:::;:. 1:1.:.

msís zlmpstlco?

'�

�ni�.nç:1 .I�D ISubia
.:n;tit:�Uz='G;iit. s. ".t
Companhia Bro s ile iro pera incentivar o ces

envolvimento do Economia
e.OOO:oootooo - Co!>.pita) roallea.du: 800;0004000

5�do 6oc!.nL: B�uja .'\.,

(nome do clube)

NUMEROS SORTEADOS

11.938 -- 2.465 -- 3.555 -- 1:3.897 -- 8.064

"1 Dr. Ivo d'Aquino

,.- I
Advogado

. Dr. SYLVIQ 8. BLUMENAU

I C!ini:�eR�i::SO Mo-
Íestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doença5 do Co

fação e Pulmões -Sifilis

Electro�erallia - Rafc.s
Ultra-VIoletas

CONSULTAS:

Das 9 ás li
Dus 16 às 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

íi-
�. Aérolloyd Iguassu'II
'j S.A.

D. Di/ia Acosta de Alnizid«, Ilha d.: G)'J .2rnJ.do·, D, F�der.11-c:on-

ternplada com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. Richard Vli/d, Capital Fe.lc-al, Rio d: jaí1:'ií o +contemplado corn

\ CAPITAL DUFLO Ps.
Sr. Airton Gadelha. Fortaeza, Ceará=-contenmlado cem

dois titulas de 6:000$'000, recebe
'

Rs.
D. Atice Leal Chagas, Estação de Umbú, r<:. G. lIJ Si.-ccr.tcmpla-

da com Rs.
D. Wilma Albuquerque, menor, S. Pa�tlo, S. Pa;"ll o-contemplada

com Ps.
Sr. José Aranha P.lS. filhos Jorge e Maria Conceição, Muriahé,

Minas Gerais- 'conte,11plado com Rs.

Freijosé Maria Casanova, Rcciíe, P.:ril1lTI·JU .o-vconte npla Io C0111 Rs.
Sr.Elyseu Leite, Natal, R. G. do Norte +coutcmpladc com um titulo

liberado de . Rs.
Sr. Romão Grasinso, Uruguayana, R. G. do Sul-co:1tcmplado com

um titulo liberado de Rs.
Sr. Cotoliano Dias de Carvalho, Bahia, Bah13 +conternplado com um

.

titulo liberado de f s
Sr. [oão Rcdot]» dos San.os Filhi. S. Francisco d e Assis, Rio G. do

Sul, contemplado C0111 um titulo l.berado de Rs.

St.Iâigue! Mirisofa, S. Pau:o, S. Paulo-contemplado com UnI titulo
liberado de Rs.

1 nformações com os Correspondentes para o
r�"1!21r-t'�r:"��"��"'-�-'7'-ff5' S te'

. .

f.�
c ",..,,,,,,=,.,._ �""'_"""""'c=.�"

"'..,� 1 an a. ôtnanna

II ��::i::h��;:� �:: li NOTA _ Re�"-dU�cI���r��c�7n�o��Q�e����Cia.
I �t têm a alegria de participar, � "'-_n ,.. F,"",,'

- _,

....,.,..;m\;;;;�;;;7;;;e;;:�a-sme--u;;;;m;;;c;;';;;h-al;;;et;;g;;;'�;;;-;;-;;;J;;;e';;;;á-lmiu:
�.',l� aos parentes e pcssôas de rJ CAFE' BOM SO' f\JO -'\li'\E

-v r- D S I I 25
h �� , d

.

t d � V
,�U�-:)L. urna

pe'llle.na
ca .i te clull·.

"

..�, -r�II lii1
sua amrza c, o nasc.men o '- e rji J A. V A :1 ria R1V General Bltt O' \

1\ trai ar no CAft. 1:..)-
---=======----=--!

�I ocorrido �l��El��lumte. I� Pra� tiS,. dep N�h·v.."n'lbro court n , 67; mais duas p:� TRELLA.
-�.. --=''''''''''''�-_..............,......__. _. � li' JlI1 amo asc oa

.

D8r'aRrbeonsaato � São José. 9:l0--935. � �.@fii�U-------�G --O@fJ.GO.fj�.?�
ADVOGADO

['������ ���E!:�� I ii J

Rua TrajallO, 2 (sob.)
1 PASCHOAL SiMONE S. A. a 18 d,·. utu b·.

, rOl �,':Fone l325-Atende cha� � 'mi ��

d
.. LIVRARIA MODERNA ••.

' �
ma os para o mtenor. �

fundado IZm lBSá
�

. �Rua felippe Schmidt I�' 8 • C O L O S S A L S O ti T E I [J ��Caixa postallZ9 TlZi. auto 1004 O �i�
Codigo Ribeiro End. Telg.

SIMONE NA

'.

I o"C

L (nome do volante)

(ncme do jogador)

Cotn esta in:3l'gnific<1!1te qua:1tia podeis habilitar-';os á felicid;ld� na

CREO�TO �"\.�UTl-.JO If,:)RECIAL I

A C;REO��q. MLJ'�t,JO PRE-
D � ��� l-, de:::tacJ. '-:.� das ;lLCS S2nas '''; va;1tajO�élS SOCiedades porque:-
a }'ol'a de· e'1tf'::J,J� e' �c'-·'("[':vd '1 toúl,S- � ��f'I,'\t"!

..... 1 • � l..!ü (.� 1... ....... .)..)1 , v �t:m �'?V �Uv

Qual o melhor jogador
de futebol?

(clube a que pe.tence)

Prcrn ios enl nl:!:!il"""'arlo,,-i,...SvI .... "'•• Ia

00;0�·Oc?'·";,.� �.
� .:

.

PorQ 1$000

(nome .do votante)

Tvpographia, Estereolypla
IZn a lernação, PaLiação, Tn,· ibalhos 12m Alto Relevo etc. ,

Banco de
Crédito po.
pular e Agri ..
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício propri(l)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUHOS:
elc Limitada 5·l· ara.
C,C. A viso Previ06·[. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

I
liSort<. i ,'5 men�!
saes de amor

tiZ1� ã ), com

reembolso
.nenscl, ao 1-
numero 50r-

I teado, do
lo U P L O
do capita]
nominal.

I

12:000$OCO

12:000$000 II
12:000$000 I�

I
6:000$000 í

I

6:000$000

6:000$000
6:000$000

6:00J$000 I

6:000$000

6:0','0$000

6:0:)0$000

6:000$000 IEstado da I
I
I

l"
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A �AZETA •• " •• l, , __ .•.• _

_ _: &. 3

Partiram os foot-balleres dia
cinco rumo á Argent;na e tal
noticia despertou o interesse do
Fluminense. A intervenção da

Uma interessantissima coinci- censura
dencia: ao mesmo tempo que o

I Iclub tricolor pensava nos tres Volta a �er agitada com ardor,
deanteiros que voltam á Patria a questão da interferencia da Cen
em busca da calma e talvez sura Policial nos contratos de ja
de novos contrátos, o Vasco gadores de foot-ball. Foi tida por
tambem tinha-os nas cogitações. iudebita ou exorbitante, a inter-
E ambos fizeram propostas aos venção do organismo policial, re-

«cracks» que fugiram da Italia. cusando-se alguns diretores do
O Vasco, com se sabe, dese- club a aceitar de boamente, que,

ja, para tomar parte no torneio aos jogadores de foot-ball se lhes

Bebidas Nacionais E Extran
U

apli�ue a classificação. de adist.as
.

N eqUIparando-os aos artistas teatíaiS.
getras O

d d,.... AFÉ .J AVA Atentam�nte eslu a o o caso,

P ""'I5 d N b 26 colhe-�e a impressão de que se
raça e ovem ro

d
. .

t1 t
. Cf) h I não a apte com Justeza, aos joga-J7. n 01110 ,rase oa

I
.

dores de fool-ball, a mesma ei

Gab Ie que, de comum é aplicada aos ar

tistas teatrais, resaltando desde lo
go, li enorme disparidade existen
te entre um campo em que se pra
tica o sport bretão e um palco.
O mal reside na inexistencia

de uma legislação especial. que re

gule a situação d"os jogadores pro
fissionais, atendendo aos interesses
dos contratados e dos contratan-

A�;JrGtico Catarinense �n�
'fi"'entará O Tamandare

-0-
Jogos tutu roso clube de Numas terá mais

uma etapa nada fácil de atraves

sar, na. tarde de domingo próximo,
ouando lutará contra o quadro do
J

•• 1

A'\.::;::c, um dos mais treinados

em r,:li'm'o no momento.
.

ia dual constituição do
. uadro do Tamandarê, que tão

nte enfrentou os últi
mos adversarios no presente carn

p "';":[0, não deixaremos de acre

rlit "a performance de um qua-
o que quási levou de vencida o

, i' I.un]u ito do Hercilio Luz dt'
'�Ul Irão. O Atlético presenternen
e, f. um d,)� mais temíveis da

�_âr �,) Feza, Leal, Borba e Ga
(;, se salientam no seu team. O

,

1'."\1k nda, � possue, entretanto um

t om arqueiro para a luta de do
n ingo. Vi!aim, é um ótimo ele
r- cnto e muto trabalho daI á aos

isnteiros do team de Aparício.
Eslà en, bôa fórma o jovem de
tens, - uo clube de Sodí. Assim
terei, 1l:-�1 bom prélio domingo

Na tarde de 20 do corrente

Tamandaré e Atlético se defron
tarão; a 27 Avai e Atlético farão
um renhido encontro. Finalmente
a 3 de Novembro, Figueirense e

Avai resolverão o final do campeo
nato, no caso do último passar in
victo pelo Atlético. O lr.s aguar
dará os acontecimento; ate se

gunda órdem... No dia 10 este

club realizará o seu festival.

Espelando pelo
outro

Continúa o n0530 concurso a

oferecer sério entt.siasmc, Si o A
tlético, segundo dizem já posme
um numero elevado de coupons,
nada temos com isso, pois só po
deremos elogiar os esforços do
seu digno presidente que já. nos

garantiu vencerá a luta da série A.
Do mesmo modo Daux está para
apresentar surprezas. Poly, por
sua vez, quer manter invito o Fi

gueirense. Espera-se tambem a ar-

r \cha-se entre nês mais um des- rancada do club de Walter que

iJ01tisla p;-r'JCertente de Porto Ale- tem em Galego o seu _ponto visa
I. rr ... ,,'C de �\l1ar!'0 I ongl}i' do. Assim todos os CinCO c1l1b da

�,'�', '�'��e
�

á no.,:�' Mari�a d; I capital reselvam para domin�o
(.;� .<;: (Iue aqui deseja praticar próximo os seus esfl)l!os empr.ega
( fu �,ol .. As&im, dentro em POt;- dos. durante 15 �l�S ••

PeJHllCs
rr t' 'i".S rr :\is um bom defensor aos interessados que iniCiem

. � en-
- -

dO.
.

I F C O trega dos coupons, desde ja. E
CiOS qua .os Ca • • •

.

agora perguntamos mais uma vez

aos nossos desportistas: Qual o

cIub de futpbol mais simpatico?
Qual o melhor jogador de futebol?

,
.

proXl':TIO.
MAIS UM

ESTA' ENFERMO

í':>;liinua enfermo o presiden
te (. F. CCltarinense de Dcspor.
t,,:; �r.

T'encnte Jorg;; Proençã.
JV1c -.0 ê<sim S. S. forneceu-nos
ü Ó' ima noticia de que tentará
mal; unia vez trf'zer o 1mbituba
AtUtico Club, em 1 5 de Novem-

.

bro, cGi'oando assim os seus es·

forSJ�, resolveu aqui jogar na

!urd� (:,� 13 de Outubro.
S. 5 não escondeu o desejo

d.� ,'er de perto os rapaz�s de
I nb"If,J reconhecendo os seus

�.[. , ,�m bem querer tornar

pr "n prélio contra um com

L, .' j local. Acrescenta mais
::'" ). que trará tambtm na mes

rua datct o Marcilio Dias de Ita

j.,l, bt:n como, mesmos, os clubs
elo ;-:'stre:to, afim de enfrentar

U/ '>;.>\.;5 ainda a serem e�colhj-
'1
L�a5.

�_ ,'ianto, adiantou'nos que
e d _; seu desejo organizar dois
(ol�.binados locais para enfrenta
H'nl lS visila'1tes e fazer prelimi
nar:;" com os clubs filiados con

tra os Jo Estreito, jogando todos
os qUi�dros pertencentes á F. c. Clark
D., ambos sem alguns jogado-

,

ies dor. selecionadas. 3. S. tem V I RA
«in' \ (:n vista outros prélios pa- • IB
1'a ,,�;;tas de 15 e 1 7, o" qua6i BUENOS AIRES, 14-0
divu./ .1o� Jogo que possivel. ator cinematografico Clark

l , • o < ,ê o incansavel pre- Gable partirá na próxima 4a'

tid ...nle da Federação, mesmo en- feira para o Rio de Janeiro,
fenno não {s:juece (j cumprimell- onde .embarcará no «Graf
to oe seu dtver. I Zepehn)}.

Guayta-Sco
pelli e Stag ..

naro de volta
ao país

noturno do reforça sua
*
*"'Em todos os recantos do
Brasil, onde haja meia duzia
de brasileiros, uma socieda
de se funda.

Socieda'de disso, e daqui
lo, com fins gerais de classe,
etc.

A primeira reunião é um

colosso, enche á cunha, fa
lam todos, ha controversias,
etc. Na hora H, que é a

principal, porque é a do"co
me-se" e "bebe-se", todos,
numa inhnta alegria, ouvem
o presidente, e esse, num im
proviso, costuma dizer: «Se
nhores! o fim principal da
nossa sociedade é o congra
çamento das nossas energias
para o completo êxito das
nossas finalidades}}, etc., etc.

Tudo foi muito bem. Pa:
sado um mês, o presidente,
ainda confiante na letra dos
estatutos, convoca uma reu

nião. Não aparece ningu- m.
O presidente baixa de im
portancia e péde a segunda,
a mesma cousa. A terceira é
convocada e com muitos pe
didos, insistindo com um, le
vando outros pelo braço, lá
aparecem seis a sete sócios.

Isso é natural, instalou-se
o gremio e agora adotam-se
os «dez mandamentos de
matar uma associação> , e

Prata,
equipe.

Dahi ter pensado
gmr o concurso dos
UVas.

em conse

tres [ugi-

que são:

I-Não venha ás reu-

TENIS INTERNACIONAL

-Inici�u-se quinta-feita em

Paris a disputa da Cópa BQna;t!.
del, para tenistas profissionais;
nos mesmos moldesj'_dd Taça
Davis, famosa entre amadorrn

Chegaram de Londres,. fais
de participar do torneio, que será

derpestando enorme' interesse aos

famosos azes e stadunidenses Big
Bill Tilden e Ellsworth Vines.

SILVIO OU FERNANDO
ESCREVERÃO

Agora. qu � Fernando está 110

Velho M'.ll:d), em pouco uma

legião de lootball-res embarcará
para á Europa. Fernando ou Sil
vio dentro de poucos dias envia
rá á sucursal do Rio, uma carta
aerea com os nomes dos playeres
que interessam aos gremios euro

peus.
E, assim, varies "cracks" dos

clubes cariocas e possivelmente
de São Paulo e Minas, partirão
tambem, seguindo as pegadas de
Jaguaré e Viana.

Só nos resta um

o Brasil a escola
de futebolistas.

prazer: de ser

do preparo

TEREMOS UMA REGATA
DE PERDEDORES ?

A Liga Carioca Je Regatas
está cogitando de amplíar o seu

calendario da aluaI temporada
incluíndo no mesmo maiS uma

mões.

2-Si vier, venha a�ra

zado.
3-Si o tempo não lhe

agradar, não peme em vir.
4-Ache defeitos no tra

balho dos diretores ou asso

ciados.
5 -�u,.a acccite cargo

algum, dizendo ser maiS

fa:il sugerir que fazer,
6-Mesmo assim, fique

descontente si não fôr esco

lhido para alguma comlssão,
porém, si fór, não compareça
ás suas reurliões.
7-Si o presidente da

comissão pedir-lhe sua opi
nião sobre algum assunto

importante, responda nada
ter que diler, e dep:'Jis da
reunião,explique a todos, co

mo o assumpto d�via ter sido
tratad,�.
8-Nada maia faça quI'!

absolutamente necessario, po
rém, quando outros associa
dos arregaçarem as mangas
e fizerem alguma cousa, di
ga que o c1ub é movido por
uma «p'melinha}}.
9-Atraze o pagamento

de sua anuidade o mais pas
siveI, ou não a pague de

•

1geito a gum.
lO-Não se preoccup�

com novos aswciado,; ou

Iros que o façam.}}

competição.
A "Regata de Perdedores!! que

está sendo projetada para No
vembro, destina· se . a guarnições
que não tenham obtido vitória�
nas regatas oficiais do ano.

Considerados casas
de diversões

A Polici]. de S. Paulo, segun
do comunicação feita ontem á su.

colega do Rio. re30lveu conside
rar os clubs de foot-ball como

equiparados ás côsas de diversões.

A. D.
tes, uma lei capaz de solver as

questões suscitadas, que deter� e

ne medidas punitivas para un sw

para outros.

Urge que seja feita a adoção
de uma iei especial, ampla, que
aborde em todo'i os seus aspét03,
as obrigações contratuais entre jo
gadores e os clubs. Enquanto per
mantcer a situaçãC' que se nos

(Compilação de L Nazareth)
DIA 16 DE 'OUTUBR.O-S. MARTINIANO, "

.

-'
'

�'
-.-'�(�(�».� -"-"�''--'--

-�'-"'-(���---
1829-Dirisao naVJI-Chega ao porto do Rio de Jc:.�

nerro a divisão naval CjU� acompanhou ao Brasil a segunda impere
triz, D. Amelia de L�u.::htemburg, e a rainha D. Maria II d� Po;
tuga!. A imperatriz d. Amelia havia sido desposada, em Muniá,
por D. Pedro pnmeiro.

1873-0 Bispo de Olinda-O Procurüdor da corôa, ele
órdern superior, apresenta denuncia contra o frei Vital Maria Gon
çalves de Oliveira, Bispo de Olinda, oretextando desacat., á autori
(ade te:oporal, em vista da sua in,istencia em querer perseguir a

maçonana,

I .. 1898-!vlelld�s = A!meida-.-.Fallece em �: Paulo, o

notavel jurisconsulto e politico de real prestrgio, da monarcliia.dr. João
Mendts de Almeida.

1893-«0 governo provisorio da Pepublica» -Em
decreto desta data, do chefe do Governo Pío',"s.)r�p, capitão de mar

F �. r'" d L" b I . 1 •

Ie guerra, reuenco uU!Jherm� � orena, c.t • e..eciuo nesta capita s
.

des Íe o dia 14 do corrente, decreta a mobi] z ição da Guarda Na
cio lal para a ddc7a da COnst;tél:Ç:iO c das leis da Republica, sendo
no.nsado commandant. em cheL:�,:o corone] Laurentino Pinto Filho,
com o posto de GeU'"fi:d de! Brigada gradua:h.

f;'! r- ub r"'ecre"" '"�� . , .... ! !J:;: h�\ .:t: \J o

'15 DE OUTUBROsa�ld� �__$Querendo receber e te Rw__bernos comunicação de
precioso livrinho, sem qual- posse da nova diretoria do Clube
quer despesa, mande cndc- Re;:reativo" 15 de Outubro", que
rcço certo ao sr. Oliveira, ficou assim constituida:
pata á CAIXA POSTAL I'.' Preoidénte, Emidio Cardoso lo-
23, NICTHEROY - E.DO nior; vice-presidente, Francisco At
RIO. tho1; l: secretario, José Meira; 2'

secretario, Dam Dua.re BJrges; 1 .

tewureiro, Jugurta NMcim�nto; 2'
te5üü;'(_�iiV) i\rtur Gervasio Pir�.);
ór�d)f, Clementino F.B. de Brito.

CGmi�são de Sindícancia: JOb
Abra' am, José Francisco da S,La,
Manoel Viei.a de Melo e A'dol
fo Ch�n gh;ni Junior.

Nas grandes ludas que dt�dc.
b;a:n no ca;-npo' da):,a.çtiyid.

.ld'ç se:
,cial ou commercial, o eSjúito mo

dern;) e bem eguílibrádo utilisa '0

telepbone como a mlis inprc sem-
di vel das nece,�sídã'des.1..

"

.

.01-0::.:· ..... :

----

.

iI

� l'8r8 ,i i l� ç.:�@
da ��,e··rn�b:"':

�-�
Reci"bem.)3 CI)IT!U 1icação de tcr

A c�tação ale:r-lã DJA, onda s:clo empossada em se',ão realiza-
3 J ,38m$., irradlJrá amanhã o d, no dia 21 de S",ten bro. a se

programa abaixo, ra;'� a' i�rne. guinle Direto:Í3. da rntelLn a

rica doSul.' ltahn::
A' s 23, I 5 cotrespol!de à, Prcsid�nt', Rr'sato L:v.1n;:;eiistil;

3,15 hs. no' Rio' de Janeiro e vice, Luiz OlOfi 10; S crchrio, A.
7,15 às 11, JS b. Mario BJ:lêtl:; vi.::', �,1 "simi 10

23.05 AnuI1o:io DJA (a,lc- Cas,eif; L�sot:reirJ, Arn andJ CJ·
mão, portug'lêõ). CaJç'io P::>i1Ula: n�o; vice, A iton:o Murali.
a!em3.

.
'"

Comelléro : Pas 'bo:::l S !ll)�lê,
23.10 Na floresta e no canlPo. Antonio Sorrent no, Di� n'sio Pa-
23.35 Noticias sobre a eco�o.,. no, Fra!lci5co EVJngal!sla, Paulo

mia alemã. Posito.
23.40 Queitõ�s ra·:lio·técnicaS·. Censores: Francisco Grilo, Ja-
23.45 Ultimas no:ic;a,(cm ale, c0b VJca!', Vicente Digiacom,.

mio).
24.00 Maximo Panse: NO'Ii

dades da Alemanhá.
00.15 Um passeio alegre relo

amo-. Um livro de figura0 de Paul
SchaaL

1.15

Ca�tazes
do dia

CINE IMPERIAL
Em sessão ás 7,30 horas, um

Ultimas noticias (em por- 'i�teressante filme de Jack Oakie e
. ;,pencer Tracy- PiWCURANDO

ENCRENCA.
tuguês).

1.30 Musica de assopro.
2.15 Atualidades. CINE ROYf,L

No MUNDO DAS MULHE
RES, E.m �essões á3 7 e 8,30 horas,
(iom George Bancroft.

2.30 CO:1Cffl) recreativo.
3.00 Ultimas noticias (em a!c�

mão). :,'

3.15 Leitura do programa
( I ) D d· J OJA CINE ODEONa emão, port.. êfpe IGa

(alemão, português).
. MOD.\S DE 1934, uma gr.1n

de fest<l !Jim� cs '01h03 e para os

depara agora, em que 'se ernprC's� 'OUVid03-cllzem os criticoi,- em
ta elasticidad� a uma lei para sessões ás 7 e 8,30 horas. Uaico
compelir-se a enquadrar-se nela a dia de exibiçã l.
queltão do profi3sionaliômo em

.

CI N E REX
fool-ball, o a'imnto não será re- A's 7,30 hOl'as-Vlc:u __;,J!�X.
solvido. çÃO TE CHAMA.

o' ••
� .',

.............

?RESFRIA'OO'S ti]
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Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n, 558, de 20

de nv1 arco de 1934.

Oii�Ir�'�� s��ê;'vi6:a de Bar
.':li

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada
sJD [.:

ç;,:::.; ...� i !!. j �� ...-:,. Ê-... ,� �� � � i--
, �....... , '\...... �. \�.,' ; • ..;::;; r ! I �>!,,:;:;; -,

f'EPOSn O E ESCRIPTORJO
Conselheiro "Mafra,' 126 .- Esquina Pedro

Teteohene n. 1632
f\TOSe ainda não tem um LO'TE de' terreno na

VJLLA BALNEi'\.RIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorlo e adquira U i'v: ou MAIS ló.es, Amanhã

valem mais.
.

[<ua

;,,= .. :=. ....:;_::..::;:;.,;...::.:.:..-�':".:.:..:.'-:%.=-�-
_ ••��=.,-�.*�.:' ;.l:...�•. - ..,....-� ;_'= .,,'�,''' "< ..._�--_. ',-.�.:-"�.=...

-

....."'·c.

1 Dr. Pedro de .Moura Ferro
• j

,

Prefra.n sempre o 1!�C- Advogado
guaiavel SA ��)\O JOIO de
;
.. Ufllj�]�L

An,bier�i:'e seiétoPlanta de urbanismo modem'! devidamente apI'fo'J,;:h
pela Prefeitura Iv1unicipal de São .JCS(�, cuja cópia achil-,c

archivada na mesma Prefeitura. Ao som de repertório
"Java-Jornal"

,I

dol'R", Tra;�""o n.:..'...... u J(":'lJ. J.. 1, (sr 1, .,do'- 'v ��; (..;.

I \7;1' B 1
. ,

Um contracto de compra de terreno ({1 v I la a l1''':J.na e

o melnot PJe�mle {J Natal que V', S. oodc hrindar seus íilhs's,

Llriõn Visto Pc:nc.ramica.
EGplenàiàa praia àe bnnhns,

Optlrnc ncacenlc 'k '1(1'10 (1::)\ .•"v;:(.
TCi'l'znc.'i ,':j"l;\,lf;;':';,;:l? :!2 :.-.dGODS .. Novembro

A ViLlA 6ALNEf:n,,!(") Ci' TA C"

1000 metros OC1 i?cn',c ['�,'I'_ilio [.iJ ':

800 UO 6r<G .... LJ� QU{1;'\��! :c'J rol, c.n ccns!rurçôo.
r-.c� upa Eccolc.í' José Boi�eux.

a 5é�e {J:J DisL ícto lodo ressôo,

.
. 1'\" 1 "I' i: T

pelas 1_,'nL:_1s L-'_:, Ornnibus ce ;-< A�rÍ���O;d)!lS a joão
D h r;l_ .: •• "r -,r. rr.,-l"1C-: '.
! cssoa e t !.JiJ.t.-H�0rCd� 1 10U_UVUÜ'

r t
-

.

'e �C't"""n
rcs açoes mcnsac S uesu ",-,;.J'i,lm.h,

A 50rieuC!Gz 5e cncnrreqo co conatrucçõo oe Pr éôlos

05 lótcs C1àqL:ir,u05, n,ecJion1� -o pc:gOfsi'Zilto õz urna entroõa á

ur.sto e o r�GIG t2 \::._ n pcqomenl oo nlenECles.

Servida

Iniotmcc '"oe'
. � c

)
_ •

r 'R C lhe! n ,1 f' 82.mplclas, a ua onse netto JV1C..jraJ

PHONE, i521

ou CO:l1 o co ·':;'.tor EDLJi\RDO NICOLICH

fi

-I---,---.

Rua Conselheiro Wlafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAHCO ALLIJ1NÇA

�

Escritónos e ltajai
�:��;.;t1 6! r� .v>,t�J��;j;;rla:; p��,�; os SGr ..

lek:8 t; :j P:'t:_ur;D:��J:; �le10���:Jem

--o
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DO

a exma. sra. d DúnalJ.

O sr. Aírton S. Ma,ir)<, di
ligente representante comercial nes-

Por telegrama particular soube- ta praça, t.ve a gentileza de oEe
mos haver falecido na Ba\iJ, Ci1-

tecer-nos um i caixa das excelentes
de residia, o sr. g:dro Raim:.l:"- bahs <\Ilarcdp::o», L,:'ri':adas por
elo d.1 Silva que dur.mte lar 1(:: processo clct.o -rn '- iI i 'co pela 50'-

, l' 'O
," cie�ade SU!-,i\"lc, ica cL Docesanos resrrnu entre nos. extinto

qU2 era bemquisto, mantinha "r Ltd1a, d,) �io, de J.li1ciro. ,Acom
vasto circulo de rehçõ2, n '.', �a�l1Qm as � .;\" «Mnrcap,to», ar
'2Jl·i'al deixando V;!lV-" 1 .' '( '"

li.' t.cas ligU I r i .. I' "a serem co-
;; , .J. , l (_i, ( ". , ... ',,-".

I' 1 • • 'I

,r:t d Zulmira SOlJ-a c1" (.;,1" eci m-r-. c II 1 ,,,1' tlVOS alburlJ.. e, • � l ./_ 1:J. k./.1.\ v) f
.1. .

i ilha do saudoso Conte. ,()�)�lZJ, .� I orne�lQos, g 'a'L; ,1.11 nte a:» E'!I. -

duas filhas. Ires: 3<105, \ U �ll:'� c: ta sernan r, d ..is

12' ,') I ,

28 I SA' família e'11u�ad" /1 C' as I J f)')�I�, a rua oe;-

!.
'. .. ,- J� -dClZC (l

h., I. n J Ll �

1. envia pezames.
ce nuro •.. J.

(��
I A" balas dão direito a valic-LÁ- Comprao para vos CU,lV("!- �()3 p;-ern;r" ,:1:_ s , a.! am e [1)0�-
cer O formidavel e ccono.n.. to Da C:an Líbano. AgraJec.
co SABÃO INDlO. UI:>; a ele. t i.

BALAS "MAR ..

CAPITO"

Festeja hoje a data aniversa
ria natalicia a cxrr.a. sra, d. Car
men Ccrrêa ToIl!ntino. e'po:;a do

sr. Alvaro Tolcntino Junior, des
pachante aduaneiro,

\1.oré'ira, eSj)osa do sr. EaJ_;!iw
Moreira;

a exma. sr a, el. J a Li de A-
Pessoa chegada hoje de tas, estando presentes os O caso, segundo nos de- �uiar Peixoto, esposa do sr , J030

[oinvn.c a esta Capital vem drs. José Moellmann, Pláci- clara o nosso Informante) I

Conrado Peixoto.
de í r nos preciosas iníor- do Olímpio e engenheiro tem sido objeto das pales- a senhorinha Inaià di Concilio
if!i:.!ç?' sôbre a concorrencia Félix SchmigeJow, achando-se Iras e cornentarlos de todas funcionaria da Imprensa Oficial. fj;I

pút.' .a, aberta pela Preíei- pendentes do �arecer do as rodas, havendo q,uem se-
a senhorinha Lulma Welling- Jltil�®J CJ}$ Sfr.(J�ri)l L?à�ri1lma��d@ Saô.atura daquela cidade para a Conselho Consultivo, do qual grede que, o dr. J_ose Moell- ton, filha do sr. Manoel Wdhr'g- r.'9.,=-"

•

f1:l.. F;l � ",•. � .�
.. _._ t!. WJIJpavi nr-utação das suas ruas faz narre o sr. Rodolfo Sch- mann esta de maos dadas) ton; !i3e�� �9w5HJ,.tifH:';;[J @'!J �w �©®[nrii� Rá@

principais. lernm, cunhado do dr. Plá- no negocio) com o dr. [oãc o sr. Orlando Gonçalves, lun- �H�-------Pelo que vamos expôr, cido Olímpio. Acacio... cionario do Departamento d- PORTO ALEGRE, J 4 - mente, por m.m, denlre sete no-res- II evidentemente que a � Jl.l IR 19 Educação· O jornal Tribuna L 'Ore at ,búc ru-s qu: rn , levaram. E,te go-����f��;r�ann�as arne!'&�canas
o I'ovem' Oladio TraJ'ano Silva', ao sr. G::tu1j{) Var"7a,, qu.m L) ,I,>polittca de compadrio e fi- ..__�' � sr'

� ,�_ Vcrn':h.lor te n ;,; r,�vJJ.d) b�i:h�n.lhotismo, continúd imperao- o sr. José Paulo Garcia, fun- SUl V;:1d1 a Po,to 1\]::gr:;, as Se- te eotadista, u.na afiIma;ã.) ieal edo lá por aquelas bandas, QUEREM ABAFAR A EXISTENCIA DO ci0nario da Companhia Souza guintcs rdcr'::l1cias a2S seus aux:- "lJ::cra no cenario da poliitclpondo-se em prática, para PETRO'LEO EM L\LAGOAS Cruz; Iiares - Jarad lVhgalhàes, Ar !1ucinnaL)}
ta'ltr I as mesmas ver gonho- o sr. Vidal José de Oliveira mando de S'l.les OlIveira e Vi- O jJresid'!nte da Repub�ica do:-.::as l!nn�)bras que determi- MACEIO', 16 - O dep:,Jtado Rodrigues Carvalho atacou Outra, conceituado e antigo co- cente Ráo. ,pois de uma pausa, ob,ervára:'a.r.LlJ ti falencia do passa- fortcrne:lte o Departamento Nacío:1al de Produção Mineral pele 'llerciante. QJ::mto ao primeiro: «Outro fáto, é () Cd30 do mini i-"o n,'f,::imen. descaso criminoso em que esse depilrtamento deixa as jazidas de «EI::: está fazendo Ur:1a bela Iro da Justiç L Q Emdu da con-

�

d C I' 6EHTE HOVA J ' ,C r',;Jresentante em Join- petroleo do Riacho Doce. Disse o deputado Ro rigues arva no adrmmstração na Sti:l terra, onde sulta a São Paulo para que eslev'Je da Co npanhia que no fJue se encontra nesta capOtaI um representante da famo3ii r:ompa- Com o nascimr;nto de um fi- t�m coptro1 si uma d15 opos:ç6..;s a?reô::nta S� aJg !:l3 n 'ilreS ao ex}-,/jo G. do S ..li contratou idên- nhia Royal Duter Scheli p:ua tratar de assuntos referentes ao pe- !hinho que recebeu o nO'Tle de mais brilhante, do B,a:-iJ. na qual m� do g 'V2r'y) para a escolhallcOê, ser" iças, supondo que troleo daquela citada região. Entretanto, está, felizmente, á frente Aldo Antonio, está em festas o fig lram os Cd Dons e os [\rÍ1n- Jo mia;s'w l.l t alta poLtica, o;\ OU;.l �o:3se por contrato, dos ,ratalhos de exoloracão, o engenheiro Edson Carvalho, brasilei- lar do sr. engenheiro Vitor A. �abclras. Eele m'iço foi, nJ go' ch:mcder iV1 cdo 50 I'es 'e llra-('i-d:'iU n-'sse sentido e11111e-
'

r;sistindo ás investidas de companh!as nor- Peluso Junior, diretor de Terras vemo disc-icioil1r'o, escaLdo pa- m� uml :is ii com tr�s n.)!U 5, nagocLções com (I respectivo pretend2m abafar a exiskncÍa de petroleo .'! Colonização. ra govermi' a BilÍJ por uma qucs- qual cstw,( o do Vicente Ráo.Pn L-\to sr. Max Colin, a ião toda de simp"lli::i pe5�oal
'

mi- Ao ler esl-c nom2, indaCluei doI ��������_�-�������A��._'�_�'��... OUTR05 PARTEm: h I' d" I:Jque n deu todos os esc é1re- ":'" n ii e ta e a " 11 mSlfclf/,O q'JC minisl O do r�t riol': «Este se-
'" Ii%l ViaJiou para Joinville a exma, I' d 'cÍl!J.l.' itOS das condições em

J
sra. d. Clarinda Maria Macha-

vem rea lZ3:1 o, q'-lc me conven· [lllOr nã(' é aguele que dizia queque ;:oderi" ser feita a obra. a....· r. ". do, progen:,tora do �r. NTel'oll c:u de �u,e, lodas as vezes qUe: eril pr.::.:is:> que cu fosse assassi'C• !:" d J' 'll .
- �

<lno aS'11i' ".;",1: �". - -,.' -d) O �\r J (''prclcHo e 01!1V111e, es-
A

., (5 1 J h., .:.'_",11::.'.}_S 1) -So03.:s, n:.t o. ),' 1 'LJ..::eu,) ,..):)a':ê:J n1lu.'I Machado, funcionaria d.1 ssem- - 1 f I" ,

!' '

'cutí.:mdo atentamente tudo
..__liiii..�' iiiiiiiiiii bl' L

.

I
.

I
SOLl com ela; ;:;1'C!S�jmo,)' r,� menk ül,o:1lto CO.:l a minha....=-- - - ,_

ela egls ativa. 5 b rl \ Iquanto lhe foi dito pelo rc·
,

J _�c o ",.. ,l .,'.nan·:.) S.Jc3} pergunl3, d·'U-.nê uma respOSfapresentante da Companhia � �" �� '�D,.una' d.�'j6 OoA.gO ffH.Er1mEt-ITO: I
ten.1 d!lO 5. eXCla.: dilJomáticil, dâwJo-me a cnlen-ri"ip'C,ndense, não revelou � llS � I � � N '" � «A escolha do s�i1h0f Arman-I der qu� s'.!rÍd :5S0 u II !lefUe", um3nen:u..lrna intenção reservada, Faleceu, ôntem, às 22 horas, ! do de Sales Oliveifíl para São intriga. R;:s,)o:1Jdhe: HBc-m, o.t 11 'd

" r

t I f.) 1 [' f
"

l' d .senl,.,o qlle fS e, na me ,lar Ir:' llnlualiRl �Ui'� _I�S G secreta 1J1Iia em. sua resl encla .a, r:la c.s eves au o 01 CIta, ta'Dncm, pCSSOil ... mo, aiO a estou \IVO o õr. e,ti av.bôa fé; por seu turno, reve· rh.lua_� Ril ti dU� JUnIor, J 50, na Idade de 84
A .. torrz"do a cOll/;c]al-o para minls-lou todos os detalhes rela- do Chefe dh1.! I�(��i�ia e (I anos, o sr.�uilherme Busch, pn:j' S fll0n'(ras �ro daJmtiç1, porque seigu� �IGí'iv(JS ao modo de como fa- ,

-ª �

f
dos SI'S. VJtor, Vdy, Arnaldo

I d '51 t.""'a� ":3\. "'lf"',.... ""'" r-, e t!rna grande lealdade e acimaJlI. f§ �i?����([""'�,,� �r.j�.n. e B· d E"'d B l �,,;-!. 'it.J �� � � """y ,'ia <) c ntrato. ;,e����il:j �i1t..il�tf.� ... \W:;j�\Iüi> usch, e asra. !In a "reU,13U "',�
. �....., . d�tJd:>, p03.'.mdor de um espiritoD,: posse dos preciosos ....J\4 � Jil.MA ser, esposa do sr. Carlos Beren Irmaos /eminente.11'n,te, comb,:1tivo, Serve'

t I I uOactmi.eu.e hCSC( ':'eClmen os, aguem (a auser.
V" d" 't d '. para meu mm'stíO, Pode le"ar-Ih��� "muI'to
eem LPCi a: o ViVO mleres- .

. �i):i""-�ib.'a que mais do que I ��
.

O exiinto na pessoa .

d . o m'u fonv L' »
---

N I d se, atraIa J a atenç�CJ de Jnúm > "E� V·
-.

R' .
i) f "deito manda, telefonou RIO, 16- Sábado último I esse excuso negocIo, relacioTlJ.da nesta cap;ta, (n e

I
.

lcente ao, pro ..:io(. I I o'

b 1 'd J d
ros trauseunks, as elegante, e i,l1- �ir; ,:;' [odo Acacio, sendo I pelo 20. Deiegado Auxiliar aCila-Se tam em envo VI o, exerceu ha anos a sua ativi'Ja presldan�e � .J..,-

ponentes montras da cO;l,:"ituaJa
" - • ,eu esse a'lmI a.vel inI·t1,Ue 1',' .'lia seguinte,. viaJ'al1- foi efetuada uma diligencia como intermediaria, o sr, no comerCiO C

�

r n:strJ ( ..
' � '.í eô!á,"1 d F d I f asa 1 re, ,(mãos, qUêr :... Li :;:.1"d(, a !lOire inteira" o dr. José na séde do Marfim Clube, à Aguina. o ernan es, c le e O enterril:nenlo efetuar-sc-<Í t'

,\,1oeEmi:1tlll chegava a Join- Avenida Almirante B�lrroso dos telegrafistas do Palacio hoje, ás 17 horas, saindo o fêre- g:stfva etxP?'liçb ,d]e I;n:l,�s f! .fi" � J _'; i 0;;:; cJ lde
v,111'" '),.. ara, ás 7 horas da resultando na prisão de 43 do Catête. tro da residencia do m'Jrto p:ua o mssImo; eCi�:)3. P':·:J [1.0 dIto pre- da B 3 r-beiresço, perLUmarl3.3, etc, q Lr pda dis- t'

'mé, u], se encafurnar no ga- pessôas que ali se encontra- Inst':l'uto H'· ...t. e Geo- :cmiter:o publico dç Itaccrobí. .
_ 1 '" , , \._'1mr-�;-jo, amanhã, ás 19. .

P f't d 'tO d
.

I' I. ;;)

poslçaol?�rrl.mA'JíJ:c,a Co °Irtlst1ca que horao II a- s'Ue d� Ass.:�me-,cI·o, a'
lJil1t;e riO le ela, 011 e se VJm na pra Ica e Jogos pro -

.

>
J _� " _'

derr·\Ií':..iL! com este numa bidos. grafico No distrito d� João Pessô3., os srs. u.!! r.)ln oe emãJs, cm' rua VisCo:lde de Ouro Preto, e'nf I " J. 'd: d pregoaram na or:;:anÍZJr;}:) dos [in"', d'Cui": �re:1cia de duas horas) Ao serem autuados em fla- Sob a pre$id�ncia do sr. dr. a ecw, ontem, na leSl enc.a ')

truarios.
�:t J S:;SSclO e As)embl�ia Geral, os

paré: le,go após regressar a grante no cartorio daquela Henrique da Silva Fontes esteve
seu progenilol sr. Fridolino Lehm-
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1-\ obra, em vez de ser fizeram ver ao ddegado ul- a diretoria do mesmo Instituto, seu en erramc>n o ser - 1"_

t d' "'bl' d impressão, as sob� lns vi'r:n ,s Bebidas Nac'u-nal·s E' Ev,.�"I'an-executada por contrato, pas- cidio Gonçal ves a surpreza Pelo Secretario, Major Alvaro ua o no ceml[eno pu ICO a-

da C. T rI _ 1, 1 ,_._,

AI Ih' t't d quela locall'dad� ,\;oa res Hma'JS, a:C11 (I:' 2'elras Nosar�: a se -o por «concorren· que es causara a a 1 LI e Tolentino de Souza, foi lida e
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cia», marca luz de Fl<)riano-I da policia. pois, segundo o aprovada e átacla sessão anterior Usa r o SABAO INDlO quer
�erem um't �11'\6(i:dca expr,;;,::u ;1' p

e:� Af'É JAVA
polls e camll1hões Chevrolet. que lh-:s diziam os dirigentes e Jogo em seguida feita a áta dizer, economia sobre todos

progresso, nVatiZ31l·se Cí <) -i3 CJ3S faça i5 de No/embro 26
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d j d I h f m�Lore3 C30as CO;ll-;!Cl<11S das fintonio 'Pasc/lDalE vi assIm que, e posse o cube, ac ava-se este un- de po S� da atual diretoria. os pontos de vI'sta. d d'gran es praças o paiZ. --"'"""","C"","dos deíêlhes que na sua in- cionando com autorizé1ção de Depois de empo:sados os no-j------------- T
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dg'é:n,.l�;jadç de homem del pessôas de elevada posição vos eleítos. foÍ pdo Presidente res po r i �bem e na melhor bôa-fé o e prestigio junto aos pràcc- o)meada a Comissão de Síndican- CONSCIENTE DE SEUS LEGITINIOS I,'\JTERE�-
epresfntant; da Companhia res àa'situação. cia, a quem compete dar pa SES, O POVO FLORIANOPOLITANO DEVE COM
íog!'a ido rjS� havia forneci- Averiguando o caso, a au- re:er sabre a admissão de socios PRAR PAES NA
du ;:la Prdeito Max Colin, o toridade verificou tratar-se prop:ntos, a qual ficou aõsim PADAR IA 10. DE DEZE r'l;� BROdr. José iVioelImann apresen-/ de uma chantage levada a constituída: Major FernandoMa- de José Francisco da Silva
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tava NA CERTA, a sua efeito pelo dr. Rangel Coelho, chado Viei,a, professor Berlami- rua Saldanha Marinho, 8, a única que fabríca pães de 60pr(JDosta, seguro de que o fUllcionario da Censura Tea- no Gumes e dr. Cid Campos. gramas.
,orr·\"�i �'lte da Companhia trai e professor do Colegio Outras deliberaçõe6 foram toma- I-ij-�-�OO=!"'=-�)::-�:-*-'::-�-�-'-==�-"-�-':�-�-�-'''-OO'-�-'''-�''''-�-tã''-""-�-�-�-,,,,-�-,"-�-...-,c;-:::-�-ê.:-�-S:-�::?� I'.

, ..,1.,_: -:')� se cingiria ao D. Pedro H. que recebêra 52 das e que dizem respeito ao acêr- � Para a belleza e saude de s 3US dentes. �qL1r� :i11 ;epotidas palestras conto" do d·)no do Club, sr. vo do Imtituto e edifício para a sua ij use sempre·lv. �', il.lo só com o Prefei- Agostinho Calol1;;si, em fétCe séde,lme:lsalidades, etc. � Pasta SUL B I @ f'f �to. I flil1C cnf'1 outros fWICio .. da garantia que disse ter Pelo sr. IPre,idente foi disÍ- r.� < fi!-�,nar,-, dü; '(eleh,tra, paren- arranjado para o Hvre funCio-1 ::-pado o proximo dia 19. ás J 5 � , (Formlda .do DR. BACHMANN) �;te:: a·, lS lL d:-. Juão Aca- namento do Clube, C0111 o Loras, para outra se:lSão, na sala "�� A venda em todas as ph1.ímadas e casas tI.
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JClOA·•S propostas foranl aber. dar. CShreaf\::e' de;:)poo�'lll,oc'l'a. SCLrelai lO mdaen{t--'e,-sscoecdi!�dÇaãopaCr'aomeestreciat'l'm'. genti
-

�

� :r.�����rz-!#!�"'#""'*''''='':<\i:''':'' 'ii;;;,,:;-_-.....""""'�""""�"'-�-.r��• ..-_. ��� �-=-'A:. �&.:!'�a:!��:. .• ��� :M����.Ar�..���,.

;-�I%':�m�,,)is dos camin�1ões '�t;�'�evrolet�' eL ��.... t.d �"... - �

���,{) c�ntr'to da luz de F��,�Iii�amHmrt]o�is�
{,:,.,S; ,$lIflS. José Mi!lHa�m�"n:1WH�1�� te J@ãD Aca

C�t4' qllerem �:Javi�'��t1Hnrtafj::_�s �<JIuas
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Aniversaria-se hoje a exrna.

sra. d. Catarina Sa;!t']s, esposa
do sr. capitão Antoiio �Yhrt;n�
dos Santos, oficial da For';1 Pu
b'ica.

nzern flt-105 I-!D1E:

30uza Chanc" esposa do sr .

za 'o Chanes;
a exma. sra. d. Elvira Ramos

Verdade:ra apo!eose
D�sses tão falados dramh:
Toda cidade qlê'ia

10 p"o ele sesoen!a g{ama�.

T. M.

Quando o día c!areava )

E alegre toca'va o sino
Assaltaram a padaria)

,

Lá da Saldanha Mlrinh:>.

Creanças, velhos e mo;ü.',
Tudo de saCJ na mão,
Dando vi,'as a) Zé Silva
Faziam comilras de pão.
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