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ROMA, 22--Foi anunciado
oficialmente que, as tropa�
italianas ocuparam a locali
dade de Dagnerei. na fron
teira da Somalia italiana.

lia resistirá ás sanções económicas.
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OESASTR E A possa res de formulas, não se iludemCita cue em 1934 o Brasil, Estados U.nidos e Japão, for. - Institu to de, '

que TI
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i nt€ r,3ssar com os rec ames sugestionaveis eneceram mais de 300[c das importações da ltalia, e que a Austna Amparo
S diversas fabricas, reletivos a di.3 7 I O E d ã ã b I Ontem á tarde, na Aveni- C t d qu V sabera

.0 Holanda entram com ,
o o, .; sta os que nos ornem ros SOC ia er os e e .,
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da Mem de Sá, no Rio de ja- considerar devidamente n dizeres, versos pro utos para uso popu ar,da Liga das Nações poderiam ain a aumentar os seus ornecunentos.
.. - • neiro, uma limousine ficou caso sejam meditados, pedimos a

Saiba V.S., que os IarmaceutieosOs dados apresentados pelo jornal precisam que 40010 das
Foi creado no Rio de Janeiro

Ih' do Brasil, fazem I II \ proprio daimportações de carvão da baFa são procedentes da Alemanha e
o Instituto de Amparo Social, imprensada entre um bonde

vSI Smé'ldor atteoç�o �ara o segu�nte: Cuaraina, despresan Íe os- simila-39 f dR' U 'do
é b'd bl e dois auto caminhões.

" ecer o nao Ignora, qu : o
"

DtO o eino m .

, pois, como sa I ), o pro ema
'f' h d 1'1'5, porqlk apresentam mconve-E 1934' - d d t f turados fOI de Da violenta colisão ven 1- [armaceu' c JS, peritos con ece 0- I '

m a importação e pro '105 manu a
da mendicancia, entre nós, está ex i- /

uientes. V.S. póde constatar ave.
.
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u imidas e COU ·se, apenas, dânos mate-1.541 mi iões e Iras,�. estas Im�oraçoes serram s pt
. gindo por parte dos dirigentes uma

riais. Eleito duas vezes racidade d�ta afirmativa.dirigin-substituidas por �i.:,t.a�, ,CU]? estud.o �a se acha bastante adiantado
mc,liJa capaz de pôr cobro á ex-

O, .sr Lava: do ao seu farmaceutico a seguintede modo a perrmnr a Italia 1'.\ cnaçao "de novos produtos, J ploração torpe com que homens '
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" t":r PARIS, 21. _ O sr. Pi(�rre pcrgun a: lia e a sua opim oO artigo frisa ainda que é pellgoso secar certas corren es
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Lavai recebeu nas eleicões dt: acerca a mrarna, •

e e res-de intercambio visto qUI! os palze5 a uropa .entra encon ram
'd d pública Os verdad iros ,,', - .:r
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S san�oes ôn.em, urna votação dominante, poo.era: uarama. 9. meu re.urecisarnente na [talia um mercaco vita para a sua exis encia.. ssrm
. di s misturam com os que � Y -

d d
f'

I d
..

di d d me 1 IgOS e
.

d tendo sido releito para o Senado. me 10, pJrqu� não, epnme o c�-outros �st���,S seriam, afina e contas, mais preju ica os o que
1 hlsamênte exploram a generosi-: instru niento e

no primeiro escrutinio, por . dois ração, não lllperaCH]l.'&ca o estõ-a propna ttaua.
dade alheia, certos da impunidade guerra ,

\ departamentos, Seine -e PIJy de mago n,em ,ataca os nns, "sendo odas autoridades policiais. Dome.' an2.IJeslco Ideal para a dor de ca-Ainda a queda de o fim do Instituto é fazer urna LOND,RES, 22--0 DA�LY .

.

beça.Dagnerei O R EAJ USTAM EN- sstematica campanha contra a fal· MAIL dIZ que as sançoes ADIADA Ao que V.S. poc'er i redarguir:J' , estão se tornando um mstru-
,. -

-

d P, ,- I dTO DO FU NCIO- 5a menruc. n na f o mesmo tempo
mente de guerra que a Liga a a.p_lcclçao e ,o�que eniao o se�llor .ven e osASMARA, 22 -- Dagnerei NALISMO .u • 'e.n'ira rernedios salutares ca-
das nações está praticando sançoes s.mJa�es da Guaraina, S.I sabe quedomina o terreno desértico cir- pazes de amparar os d-salortuna-
um complexo de verdadeiras l .

t:Ls tem esses inconvenientes)cumdante da altura de 200 metros RIO, 22-A «Agencia Bra, ,los d 1 sorte. loucuras, O referido jornal' CENEBRA, 22-A Liga re-l . -Ora, eu vendo o similares,sobre o nivel do mar, de modo sileira- foi informada que I) Oxalá. que essa ideia vingue, j
lembra que dur�nte a guerra s >lv:u adiar para 7 de novembro, I porque o povo ruger.ionado pelosque constituía posição bôa para a ministro Souza Costa decla- tan.bern, por estas plagas. dKo� BoeruSeapltraetlreanSd�laOcPoonSsatl� ,1 aplicação das sacções econôr i�, reclames, faz questão de os co n-d

'

Iortili at ser q
f" I I f "

d'
defesa, ten o _os etlOpes, tortinca- rou ao sr. J?ão Carlos M�- Salão "Commercial" tuir um bloqueio contra a -as e manceras contra a ta z,' prar, po.rem, SI em vez, e virdo a povoaçao com ninhos d;.! chado que la reml ter á Ca

R C Ih' M f ·9 CEd Mercado) Inglaterra. Faries.,- '. �-;-. buscar tais prepHa-l);; p:!Jn;e U1".Ih d d ' onse euo - ara, •
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.
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I
metra a oras e cerca e al,am.e mara d,lS Deputados o t�a- Barbeiro e Cabelleleiro

,
conse o, m Icana o ,meu aDa ge-f rpa10. � 1 mrn\ã d� �t�ta-fel- balho da comis�ãl) d,e rea Lauro Mendes O "RAS" SEYUM EM perdas �ti.Q.Rªª �go., '

�,� .

ra, houve iIltcnso bOI?bara�lO, exe justamento dos venCimentos
. .

'.. CHIOLA LmWRES, 22 -1ti1:as vloknbs fo- V�, SI não ouvir estas pala.cutado fJor dez aViões Itahan�3 dos funcÍJnarios, e que a Hormory I<?s ,e _nao . 'am �nuildad�s na f!�nt� sd, onde vras, óuvirà outras, cujo sentidoque deixaram cair grande quantI- sua remessa estava depen- ,�. maiS' Extratos ASMARA, 22- Informa- os etY)De..�_ ten,am. sorrído fo,.'tes per- ha de ser cC'mpreendido.dade de explosivos, d ndo apenas do término da çôes nãl) oficiais chegadas ô das. Avw?s _IÍ�lían.0s bomb.trdearam,

b b d' > e. - -

f 1 cerca de 150 qudom::t;os de Ual-Amda durava o om ar tl� \: reVI�ao desse trabalho. Nao ,Entre a moderna terapêutica esta cidade re erem :que ( Tll am 'acam;'1mêrrto; OJ.d� se teu-já as colunas de assaltos partiam obstante «A Noite», em pelos HORMONIOS estandar- (as Seyum se encontraria atu niram as trop;ts etíopes. Em seguide Dubat e Muslahil, apoiadas por r.1allchette, diz que foi aban- d;zad05 rigcrosamente e dl)sados almente em Chiola, n� regi- da, tropas, indigénas jtalianas ataca,corpos de soldados irregulares na- donada a idéia do reajusta- m a i s'a e a a1' 'ga, empirica ão de Amba Alagi. Segundo an! os �ttopes. que oferecenm fortetivos, comandad,')s pelo chefe �as mellto e flue o governo da ,: hoje ridicula me Jicação OPO- se dizia, as suas tropas es- reslstenCll.
tábus vastoras bo e1ese,rto de

sCla-! Republica incumbiu o sr. TERAP.C � pelos extratos e tavam consideravelmente di
veli, de nome Olv! Dmle, Paulo Ramos, diretor da t)ÓS de orgãos, ha a mesma di- minuidas em vista das cons- 'eomo·

-

Em ,-Io assalto foi dr'ót ncad�ado d� Despesa do Tesouro Nacio- 'er !nça qUê entre a QUIMICA tantes deser�ões que ne'la� '., ,',; .

.

tal fórrna, qu:! colheu o Inimigo nal de elaborar uma tabéla .'v\QDERNA e a ALQUIMIA me- se verifj.cavam.de surpreza, resi"tindo, porém, os
p r o v i s o r ia, contemplando <:!ieval.

vê a situação
.

in te rn lC jo n ,a Idefensores á violen�ia d� a�aque, apenas com aumento que nã? Usar o SABAO lNDIO quer
SUCESSOS.de sorte que Il posição 50 fOi ocu- irá além de duzentos mI. I rALlANOS --0- _

pada deIJois de viva luta. réis os funcionarias remu- dizer, economia sobre todos
GENEBRA, 22 - Emil Ludw:g, o nQttvf!! ,hiS[oiiaJJrSimultaneamente foi capturado nerad:)s até dois contos de os pontos de vista.

ROMA. 22-Sucessos ita alemão, autor da� biografias «Napoleão», "Bislfla 1', «Li l:q:n".o forte Burdoli, donde o inimigo réis, por mê�, lia:lOS na frente sul não no· «Guilherme II» e «Cohquios com Mussolini», escr'.!vendo sobre ose retirou elll desordem.
A

- ticiados pelo general Gra- atual momento internacional disse[:
.

Soube-seque os mortos etiopes S sançoes ziani, que informl que a�ro- «Essas astucias transp'aleccm, agóra, bém cla�a�, por'qt��foram encontrados amarrado�, no No R i�, um abiss· ...

trazem b O planos italiar:os bo:nbardea· afinal de contas ninguem, em Gen,ebra se atreve a pensar s!!;riament.�interior do reduto de Burdoh. Os n io macrobio I pertu aç es
ram as posiçÕeS etíopes em nas sanções, tal como as estabelece o convellio da Lig<l (tIS N:\.prisioneiros ferido, relataram que

I
.

á Europa Dagnerei", 110 rio Webbe She- ções, isto é, uma luta coletiva e real contra o «�gre5sor"', porque tod,jo.comandante loca! resolver� ama�- RIO, 22 -Foi descobert.o aqui 'beli, perto da fronteira da So- os que aquí se encon'ram sabem muito be;n' qü� tal m:dd" s/gilifi-rar os homens, abm de Impedir u� velho de 105 anos de Idade, ROMA, 22 - A imprensa malia italiana. Depois do c'lria apenas uma ,nova guerra mundial.- fu as durant'" o 'G d italiana, comentand<. a!.atual situa- bonlbardpi,.o, as tropas. l·tall·:'-. B�nito Mussolini comple-endeu'bem este, temor universal e
(eserçoes ou g, \, nascido na Abis,inia, em on ar. --..

tcombate. Esse macrobio lutou pelo Brasil ção eurot>ei�, releva que as de-
nas atacaram e catura�ram as não se equivocou por celte em descons�derar é). Lgâ, ! o'que jl' sep6deF cissões de Genebra mao.teem, a posiçÕeS d0 inimigo, p'erden- dizer qu:! n:!nhuin vaso de glJ't!rra. britâlicp far.l fo;n contra 'os navio, ,;

na guerra do Paraguai. oi apri· d
'J

�Europa numa gran e mqUleta- do os etíopes 5Q mortos, italianos e que a Inglaterra não se atreverá a fechar o Can,d: d�sionado pelos portuguêses e trazi-
,d ção. As sançõ.=s trazem uma no- além de dois canhões duas Suez, o que seria afinal a única sançl0 verdad.::rl, ca,')ll d(! &n;-

do para o novo mun o como es-
,

cravo. Trata-se de Benedito Vi- va perturbação á longa cri�e.pro-, metralhadoras e varias cai- quilar o agressor p')r paite da Liga das Nações.»veniente da conflagação mundial.fxas contendo munições. O E, depois d;! tC rb s consi ·e.3çóci sobre o f(agoroso insuces-Os Estados grandes e peque-:exérdto do sultão Ol"i-D:nle 50 da Liga, diz: .

'

nos cuja econo�ia. es!á paratiza-! que domina a região oe She� «Tão grande é a tensão que fxiste atualmente tia Europil,da a�b�m-se h�Je atmgldos por,no· veli, prestou valioso jauxilio lue o primeiro disparo deixaria a Italia "mutilaJa", mas'o- se�und.)vas l!ml��çõe.s Impostas por uma aos italianos, que agora con- tiro, sem nenhuma dúvida, significaria a destrui;b da Euro;h.hegemoma dltatonal, �m nome dt' traiam toda a região. E' que o perigo do qual a Europa se es�á ap�ox:mando ca�,\interesses particulares e por i�o vez mais todos 05 mêses, não vem precisamente de MU3sJlini, nemanti-societarios e anti'ouropeus, REPRIMINDO O SAQUE da situação criada com a Etiopia ne3ta g!.l�rra africanl, m 1S do te'
. Como tudo isso não tem nada m;Jr que o D,tador provo lue um estado de esp;rito que pos a do!que ver com a' pebdeocia colo- ADIS ABARA, 22- O ím- um momento para outro lançar a' Europa em um tumulto do! gu �l:nial, é necessario d�f;nir nitida' perador da Etiópia assinou (r.S.»

m'nte as resp.)nsabilidades. A um decreto proíbindo bs sol- Fazendo após a critica da atuação do Duce, COI t ú,:Italia já definiu sua posição pela dados de saq�earem as al- «Na realid.lde, a Liga das Nações cometeu o seu mais gra-palavra de Mussolini: deias pelas quais passaram, v'" êrro em a1mitir a Etiopia, onde reina a escravidão, como mem.«Nós tudo faremos para que quando em caminho do front. bro ativo e atualmente este erro é notorio porque todos reconhecemeste conflito de cara�er colonial As forças nativas deverão os diferentes valores que existem entre a Etiopia e os demais pa: e ..
»não assuma a feição e a5 propor· pagar tudo que tirarem, ex-' Ludwig termina dizendo qu� conhece bem Mus 'olini ;:PMilções de um conflito europeu» • ceto os alimentos, poder afirmar que êl� f;\fá um acôrdo com a Europa, an�e dos f

Bebidas Nacionais E Extr�n·
geiras' No

. CAFÉ JAVA
Praça 15 pe Novembro 26

..!lnlonio Paschoal

)

Os italianos
ocu param Dag
nerei

cente.

OS EST. UNIDOS
NEGARAM-SE

ADIS ABEB.l\, 22 - Cs
Estados Unidos negaram-se a

aceder ao pedido do governo
etiope no sentido de pelmitir a

txportação de diversos aeropla
nos ambulan :ia destinados á Abis·
�nia.

.

o apOio francês no
caso de uma guerra

,LONDRES,.22--A França,
e não a Italia, ehtará amanhã no

cartaz, por ocasião da abertura
dos debates em tôrno da paz da
Europa no Parlamento Ingl&s. E'
que é assunto palpitante a nota
de duas mil palavra� enviada ao
nForeign OHice" pelo gabinete
francês, assegurando á Inglaterra
o 5eu ap�io, no caso de uma guer
ra, provocada pela quebra do
I.:onvenio da Liga.
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Formidavel e inagualavel stock de tecidos fi�El�ssin1�s

..
'� ,

•

.�. u E

» 10$000
6$000

Casaco de Pele, tipo da clegancia, por 550,,�000
Capa de pele de 150$ Por 110,,000
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » I OO:�;ooo
--------����--------

Colchas de Seda

fan'i:ast�cos-_· .• ' >
,.

<t'-��-----:--- =======�êl, � ,
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��
--Gr�jvata$j sDrli,mento sem igual por p'reços
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J'�ASA TRES IRMÃOS,

ii

..
'

TE' L E F·
j:{j_,(;>

, ,_,Ié '; imica que vende as suas,
�J 2'

",'

2 I mercadorias 20'/. mais baratc que
, I, .'4'" ,

" !.fJliO'� , as praças do Rio e São Pmdo,

�.':,:�' � ,

" .

..,.

, I visto" serem as suas compras fei- I'. 'v tas dirétamente. '

y.�,

��
{�)
�.�,�(,i�

As senhoras e senhorinhas florlanopolitanas sempre procuram a famcsa
Uasa Tres Irmãos,: pela fidalguia do trato e pela excelencla e durabiifdade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos"

I". .'-'----��--�-----------------<-. 0=======--------
_

, 10 G
" 0=.,

'/1 {i� E', Si .,.;�,.�;, M P A Fi I A � C..ASACOS DE ��:LE
� RENARDS

Crep Mongol todas as 'cores de 10$ Por 7$800 .�
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30 �

"

cores de 8$ PJr 5$000 �
Crep Marror ain, sortimento de 40 côres de 9$ r 6$500 J�
Crep 'Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12'� 8$800 �

, ToU ô,e Soie Cf todas as cores de
'

7$5 » 5$500 �
i ' 'Seda Pelica q' todas as cores de 7$ » 4$500 �

Seda Pelica estampada de 10$ » 6$000 �
Toil de Soie estampado de

' .

1 ;,$ » 9$000 wJ
Sedaüstada moderna q diversos desenhos de. 10$ » 7$000 'L�
Sultaneta, sortimento de 40 cores' de �: ')$» 7$000
CREPE MONGÚL FRACi:S' sortimento completo de

.

todas as cores de
Seda Laqué sortimento .de 30 cores de

,

Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese
nhes modernissimos de

'I Tatíetã'Iiso para baile 95 ctrns. de largura

Sedas ultra modernas!
\

Drap de seda' sortimento de 20 cores de 24$
Peau de GazelIe, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento 'de 10 cores de . ' 24$
CrepMate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amõr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Pique, sortimento de 8 cores de

,
15$

Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de

.

24$
,'Velllldo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

.

1
' . .

Estampa�la das mais ricas e mais modernas do RIO e 510' Paulo
encontrar-se-io 'só na Casa TRES IRMAOS

Crep Podange Estampado'modernissimo
Crep Mongol, Estampado 'Idem .

'Crep' lingeries Estampado Idem
'

t(
.

i .

C�i' !::stampadOJ:rim 'â� e 1:��1�'
MORIM de cores sortimento completode 1 $6 'Por 1 $200
Opala fina de todas as cores de

_ "

2$ » 1 $500
, Opala Superior ,{

,
. :;\ '\ 2$000 e ?$200 .

'

13$
8$

8$
16$

»

»

6$500
10$oJO

Colchas de seda com 3 bicos
Colchas de seda com franja

---------�1�"J�t:���--
Linho lrlandez para homens

36$000
lvf)"'j' I oJ íiÓ '-

Por � 7$000
» 20$000
» 17$000
'11 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
,»

, 40$000

13$000
12$000
12$000

18$ e 20$000

L..inho Irlandez para ternos de homens, artigo modcrnisslmo
de 10$, 11 $, 13,//>, 14$, 16$, ! 8;;5, 2()$, 22$) 24:� 26$ e 23-�

����_
" 'fi

Linho e Cretone
LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura
Linho de cores de 2.20 ms. de larzura

, b

Cretone meio linho 2 I11S. de largura de
Cretone 2.30 rns.' de largura
Cretone de cores 10 114 de largura

--------�,......*,...-�-,�

Luvas=e"""'Cartei ras

16;$000
24$ e 20$000
12$ Por 9$000

5$800
6$000

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
,

�o cetI?�. �e com�rimento de 35$ per 25:�ooo
Carteiras Finissirnas ultima palavra de J 5� jO�; 3Jhct: 40'1' ,

...v, ,+" �.I,. ...i',
54$, 50$, 55$) 60$, 65$ e 70$000

-- --,-�"*-,r�...r�-"

Capasde�borrach�,
Capa' de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. )00Idem» » » 1)>> J 60$ » 120$000
Idem» » ,) » finíssima de 200$ » ,180$000'Idem» » impermeavel de homensde 220$ »' j 80$DOO

--------r:a:...,r�'t':-,...-::2:""'«r-,.-;.";".-'-"
_

Meias'Mou'sselin .

I

I
, I
I'

Meias Mousselín ultimo tipo moderníssimo
,

Chiffonete, as melhores meios' do Brasil por
Me.as de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

11$000
14.$000
7$000

'

1$500'
4$000

2$3 e

i

I
I
II
: III
I
I

I'

II
I

1

I '

1

i

I i
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R ., '. R E teves T[l-esicencia.-c-rv. S, < (; J

nior, 82-Fhone. 1.285

Dr. Cesar Avlta

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.6 I 8

l-Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinanas

l-lemorrllOidas: - Tratómr:n!o
sem operação e sem dor

Resid.:-Praça Pereira e OIi�
veira, 14-TeIeph. 1353

Conswt .. --R. João Pinto, 13
Tcleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 hol'J.s

Dr. SYLVIO B. IFERRARO

Clinica d� Crianças--Mo
btias de senhoras -- Vias

Urinarias-Doença5 do Co-

ração e Pulmõts-SiHs

Elecir ..ter�pla - Rai:os
Uítra·Vi�iet2s

C )�SULT1\S :

Das 9 ás 1/
Dus 16 ás 18

Rua Trj an o, 21
Fone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
,Cirurgião D:;-dst

- RUA DEODORO, 30 --

;;;';;;;;;;;;;;;;�:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���-�-�--.-m.-..-..q II
PASCHOAL SIMOtU: S. A· III

LIVRARIA MODERNA :1
11'1fun�QOn IZm 1886

" Rua Felippe Schmidt r.; 8 li

li
:1
II
I'� Tvpogrophia, Esterwiy,)ia 1;II �ncaàl1rnoção, I?autoção, Tro-

r bolhas em f"llto Relvvo �tc.

raixo postal129 TIi:'. auto lcc4

Codioo Ribeiro End. Telg.o

SIMONE

Lojas

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

RUíl João Pinto, rI' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

=== •

1- I
I Dr. Pedre d� Moura ferro

,
I
I Rua Trajano, n: 1 sobrado

�I, Telcphone n' 1548 j
, í
,=-��:-::;=--:--�-::-��-'-- �_.=��

I I
Accac iO I\� o ... I

s

Advogado

.
:

re í ra tem seu cscrío- j
.1 ,.

�
�

'tório de advocacia á rua J.
�

Visconoe de Ouro Preto �
�
�

n. 70. _- Phü1lP' 1277. -- i
'Caixa Postal, 110, I

!

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLU�v'lENAU

Escriptorio :-Rua iS d:
Novtmbro n. 50

(Eàificio raixa Agricola)

TELEPHOHE, 58

I O r Aderbal R.

II
da Silva
Advogado

1 Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

I � FO"" 1631 e 1290

� Dr. -Renato
--- .

::::=Barbosa::::=
ADVOGl\DO

Rua Tra;a',;o, 2 (sob.)
Fone 1325-Aten li:: cha

mados pôra o interior.
---_----- -

Des. Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva
Saback

ADVOG,�,DOS

RUA TRAJANO, 33
Telefone, 1287

García
Rua 15 d) Novembrí', 70 SLUMEi�lHJ

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES

TR!COLlNES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -- cores finus)
Tecidos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões

, etc. Colchas, guardanapos, lenç()�, toalhas de
bal�ho de rosto e de rneEa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundição:-SlNOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa�

bricacão de ma:;uinas em gerai, (agt icobs e in
dustriais )-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chílpas de fogélo, etc.

FU�mIçÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

Grande c"on,C:tJrs:) d(=sporti-IV"'· d� "A ��z�-ta"'\-_.3' � �� ç;'_J ..._., _

SE'RIE A:--A ti ético, Aval, Figueirense, Iris e Ta nandaré
SE'RIE B:-Clubes do Estreito; Coqueiros, Saco dos Li ..

rnõcs, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES pr�EMI03

I 520-Magalhc1es, no Rio-O navegante portuguez Fer-
Diariamente, pvblicaremos que- Serão confe r lô o s aos primeiros não de Magalhães que, a serviço da Hcspanha, ernprehendia a pri-tro coupons,

ô iui ô iô o s em Duas e segunàas lugares. I?cra a série meira viagem de circum-navezacão pelo mundo, para proseguir nessaseries, ccbenõo aos 5 clubes àa A, àa quai farão porte At'ético, � .1 r e

I'cpltul , ou 5eiam 05 fíliaàos á Avai, figueirense, lris e Taman- Viagem.f. r. D., o série A; e aos clubes
õ

cré. "t� 6azeta" confe�'rJ uma J 725-Cheuada de Bartholomeu BlíellO-O bandei-Cio Estreito, roqueiros, Saco àosl rica taça, com gravação 12m ouro; 6

Limões, São 10sé, Palhoça, B:- Z. lugar 1 boio tipo inglêsa. Ao rante paulista Bartholom.>.u BU'_Il0 da Silva chegi a São Paulo, de
gua3sú 12 Tij uco s , tODOS não tif ic- melhor [oqoõnr ô

z futeból·--l. lu-
regresso das minas de CU],abá, para onde partira a 30 de Julho de005, a sé,ie 13. sar, uma rneàalha õ

e ouro; 2. lu- _

f155irn, A 6AzETA quer res- gor uma rncõ otho ô

e prata. Para 1722, com instrucções do capitêogeneral Rodrigo Cesar de Menezes.
ponàer aos seus l e ilore s 125505 os clubes e i02aoores àa sÉrie B, 1838-0s oiimeiros oacli ireis de S. PjUIO-Formam�intC'reS50nt"s perguntas:

I
pub l lccr emos opor+uncrnente (5 '

•

.. Qual o melhor iogaoor
õ

e tu- pr-emlos que estão s zn
ô

o culõu- se em S. Paulo 05 primeircs bachareis pe!o curso jurídico instituido
reból? õoacmentz fstuàaàos. II d A J 18'7 F li A

-

d C 'C··Qual o clube 012 futeból mais I NOTI"!"Os jogoàores õ

o s clubas a e gosto ue! s. r , oram e es: ntoruo e ::.rquelfa ar-

simpático? I
filiaàos não serão cOllsiàeroàos valho da Cunha Pinto JUnior, da Dah;a; Antonio Joaquim de Siquei-Pl'ee�chioos 12 rernetlôos a �stQ Dentro Da serie B.

ra do Rio de [aneiro: Antonio S;mõ:�s da Silva da Bahia' Francis�RroaçCiO 05 couporin que pub licc- ,
'

.. '.�' "., . � '.
,

l}iOS
õ lo r lcm eritc, .. o?s ooming�s'l UI\:' FESTIVAL I co Alves Bolto, idem: Manoel Vlelfa Tosta� Idem; Paulmo Jose

�(�:; ah�;�;;�nf�' ��3ai�te���;�6��: Soares. de So�za, nascido �m Franç1, O.; dois ultimes foram depois
t-lOT,;; 05 ccupo ns 012 uma sé- Para a entrega oesses prernlos , I notave;a estadista, no lrnperio.

r:�, que fàrerl:l C'p,raà9mente p_reen· que se àará r:o" é)ia 29 à:z De- 1838- I IS titu to Historico -Nú Rio de Janeiro installa-chlôo::; corn a ln õ

icnção
ô

z cf ubz ou zembro à:z193S, fi 6azda" orgo .,. ""', _' ..jl'JgaJor' àe ou! a série, s er ão lnu- nizorá um exc[?lente festival
õ

e s- se o Instltuto Hlstonco, GeogtllplllCO e EthnographIco Bras:lclro.
ril iz o õ

o s no apu,a�ão. portivo com atraente pr-oqrornc. 1867-Col7lblte de Tataylbá--E,tflndo uma lorça bra-

I
I

S tE :; i�� � E A I sE' i� I E B
sileira bastante numerosa de e .bosc ada, o marqucz de Caxias rnan-

�_.....,�,,�""'X'__... I , �_::_":'��_"-"""""'f' "" da um regimento provocvr o major paraguayo Bernardino Caballero
que, como era seu costume, todos 03 dias sahia das trincheiras de
Humaytá. Ao carregar CabalLlo cr ntra os brasil-ires, no logar de
nominado Tataylbá, os ge:lera '3 A dea 1� Neves e Victorino caem

s bre ,s ,patro regim"ntos d� c�va' aria pôraguaya, cf'rcando-05 e

fazendo-os perder 800 ho:r. ns O in'mig) consegue abrir passag{Cm,
...; cei to, mas foi perseguido pdos I, í00 gauchos de Andrade N.�Yes
até o portão da temivel for la!t"za e Jes.:le t>s,e d:a não appareceu
ma s no campo a sua C<lvüllal ia.

-T

aI era o respeito que a divisão
de Andr;;d � NeVes impirava aos araJu 1yOS, que estes a chamavam
caballcria loca de cuen!a (cavaHa ia IOJca vanida). Lopez: no en

tanto, con,iderando esta acçã() Ui a victolia sua, prOll:oveu Caballe�
ro a cororel e d �cretou u:nv m ,'alha para os soldad;)s qUê na mes

ma tomaram r arte.

18/0 -O Izeroi de Aquidab In -O marechal Viscond<!
de Pdotas, glo,io3o Vi':" ed de Aquid lba::, no Paraguay, é rc(eb,-
lo no D;�,terro, hoj� F, ria olis, com grand�s feJa:. A' noite des-
se d'a, realís)u-se sole ne T -Deum e foi-lhe oíferecido bri!hant<!
oaih.

1903--QuesN'io d, Acre-Em Petropolis, I aliza-se a

primeira r :un'ã.-) dos pleni;..;o' nClano do Brasil e da � O 'via, pala
(e;olver a q lestão do Acre.

-- •.'--
DIA 22 DE OuTUBRO-S. EUZEBIO

Il98 -O qucr,'o p/ incipe do Brasil-Nasce o 4' prin·
:ipe de Br: si!, m tis tar,!e (9 de Dr.l:!mbro de 1706) '-rei de Por
t 19a1, com o nome d, d, J050 V. Failece a 31 de Juiho de 1750 e

f)i no seu 1 ei lado que a colon: ação do r rasiI se estendeu a Malto
Grmco, ,�n 'o 'XCUp::l,rJcs os t ritori'Js de S:mta CalLatina e Rio
Grande do SJ.

1818-As C ld 1.; la lmper.,tri c, na Palho;a-Por
i aviso de 22 di.: OutU�li c de 1 t 18, o governo da mdropole conce

d cU uma lcgu� d� tc�ras fm qu dro para patrimonio do hospital das
Caldas da ImJeratriz, in Ice'ie empo Caldas do Cubatão, devido ao

rio de�te nom�, em cuja'; ma ens dem ')ra o têrritorio e;n que se

acha encrava?a a )Cló'1I1 e:it:ç3.0 , e aguas th:fiTlaes.
Mandou edificar o c tabe 'ecimi�nto o governador· João Vieira

Tovar de Alb q _;rque, sendo é dministrador d:ls obras Marianno
Corrêa BorJes cu a o 1 � ef! :cn' amos entre 03 deputados á Assem
bléa Legisla'Íva PíOv'n: a,i, 2.0 t mpo do presi i:nt.; Feliciano Nunes
Pires e se'JS mais proximos succ",s ort':.

Em virtude da lei d-: 12 de maio de 183), a� terras con

e :didas como patrimonio ao hcs.JitaI fi:aram a cargo da adlninislra
ç 'io municipal de S. José.

Em 1842, a presidcncia da provincia, então exercida pela
marechal Anlero de Brito, foi autorizada pelo pod�r legislativo a in
cumbir á edilidade leftrida a cctEtmcção dt! uma casa que substi
tuisse o velho casarão mandado edificar pelo mencionado governa
dor.

l�m�111
I :

Qud " !.}:a!Íh'J da futebl>l

I'
I

m�!� 3ímfllitico?

!..�........�99P'i"1!I! lJillIE!!tfi�"'" '. ilWB'''' 'B'3!&46iAiCi:a!1!i<

Está ' Irradiação
doemlte? da Alema

nha

I

I
_(r_ic_I7_-lc_d_o_ votante )

__

1 1
__ (llome_:_�� votaut�__1

Radio-' L 'ltnpadas e Cinenla Falado

SÃO REC_)N;-IE:::ID \Yl'::1,� rE 03 M�LHORES DO MJND),
,TMHO PELA FA!3: I �AÇÃ.O ESMERADA COtA,) P;:;:U\

MATE{�L\ PFWA:\ E,V\PREGADA.

ANTES DE ADQU1!� R')Es UNl R' DfU P �c C,JR \E OUVIR
OS AFAMi\DUS HI::CEPTO[<ES PH IL � pcS

(nome do jogador)

clube a que ,l crlr:.nce o jogador

Mandr: nome) cdad;:; c a1_

g_Jns symptUl11íB, corri enve

loppe s;llado para respostas,

(�. -

'Cl\lv'l.
I

:-10 "1", JUInlar;1CS, a t\ j\./-,

POS I AL N.-23 _- Nictheroy
E, DO RIO.

do clu/y.')
-----_--,----

(nome do volante)

Costa
Rua CUilselh,úo M:dr3, 5 �

����"t�'�!"'-==���

'-,[Banco de
Crédito POmt
pular e Agri
cola de San..,
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Lido.)

Rsu� 1r&jano n. �6
(Edificio propri,,)

Capital 136:700$000
Heselva 56:424$498
RECEBE DEPOSlTOS

Pf16flHDO 05

SEGUli'\]TES JUROS:
cle Limitada 5'1. ala.
elC. Aviso Previo6·!. ara.
Prazo Fixo g·l. ala.

Pe9a historia
-

(Compllação de L. Nazareth)

-0,,--
DIA 21 DE OUTUBRO-S. URSULA

Qual o melhor jogador
de futebol?

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

(nome do joga.cor)

(cltrb� a

Dual o clube de futebol
-

mais_simpatico?

(nome do clube)

i I (nome do votante)

€lias
FLr'RIA W?llLIS

A estação alemã DJA, ondó
31,38rns., irrad;<!rá amanhã ó

programa abaixo, para a Ame-
rica do Sul. Tres annos depois, re.alizava�se a visita dos imperantes

A's 23, I 5 c,)rre3ponde à 1822-Protesto brasileiro-S�cundando a iniciati�a d:!
3,15 h<. no RiO de Janeiro ,

Antonio Carlos. Costa Aguiar, Silva RJeno, Feijó, Francisco Ago,,-
7 1

� . ,... I tinho Gom�s, Cypriano Barata e Lino Coutinho, cinco 0�tr05 depu-f
I ) à� 1 I , t) n3.

? A DJ A (I tados brasileiros, ás côrtes constituintes de Lisboa publica:n um ma-�3.05 t\nuncÍo ,,-\_ a e

I I) C I nifesto, protestando contra os insultos qU'Jtidian03 d: que eram alvosmão, (·spanllO. anção popu a

I nas ruas e praças da capital portugueza e denullçiando planC's dt!a eml.
d'd I

"3 1 r) D d' d J V ntuol, attenta OS ás suas VI as, em cOllsequencia dos quaes, como os flri-L ,I \ Á ',,, !O a u e to
• .,

;_ 1'[1 ;. � • D� I, "Q' c�m-' melros, foram forçados a fuglr para Falmouth, na Inglaterra."I,tLil"a. c lansqlknes e U

I 1889 M ./ d M
'

N R' 1 T '

f I'- OI e e alta - o \O C!e Jane'fO, ii lece o

!)or21e3ze�'5 N " 'b notavel industrial e banqueiro Irineu Evangeli�ta de SJtJza, barão.J • OdeIas so re a eC0no- I

d M d B 'I
..'

d d f.

1 - � auá, a quem eve o raSI a pnmelfa estra a � erro, a pri-mJa a ema.
.

I h b
.

)3 40' E t-
. melra concessão para o te egrap ° su ma:lllO e OUtT0s emprehendi-"'. II ,emelO.

23 45 UI
' ..

( I mentos
• . tlmas notiCias em a._- J

•

, •

- ) 1908-Morte de Artlzar Azevedo-No RIO d� Jâ!leiro,
ma204· 00 E f-;t ; 'ld r

fallece O poeta, jornali�ta, comediographo e critico Arthur Azevedo,I' . n e. em com gr,na ao

'd M h 7 d 'Ih d 855 E" I . nascI o no man <lo, a e JU o e 1 . ra membro furo-i ol taça cnela. '

B Ii 1.00 Conc;�rto recreativo. dador da Ac"demia .asi eira de Letras.

I 1.15 Ultimas notiçias(em espa- CONSCIENTE DE SEUS LEGlTIMOS INTERE_) ..
'nhol). SES, O POVO FLORIANO?OLITANO DEVE CO,VI

1.30 Concerto recreativo (con- PRAR PAES NA
tinc;ação). PADARIA 10. DE DEZEM BRO,2.15 Atualidades. de José Fiancisco da Silva

2.30 Eta Harich-Schneidd te-

I i

rua Saldanha lvlarinho, 8, a única que fabríca pães de 60
gramas.

ca obras para cembalo, e. O. a

Fanta�ja chromatic.a e fuga d,>
]ohann StDa;,;tian Bach. m _o).

3.00 Ultimas noticias (em ale-I 3,15 Leitura do I (alemão, f' p.). Despedida DJ \
pregra'na (alemão, espanhol).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis 22-10-'93' 3

pela diretoria do Mardío, atuou

o restante do encontro, Ambos
atuaram com imparcialidade. O Já no Morro do Cortado, ao

secundo aoitou penalidades nulas, sair d� Ítajaí, o carro Iicou som
'" I

especialmente quando a bola to .. luz e o chaulieur, P'H2. salvar a Queixou-se, ontem, ás autori-
mava direcão do jogador ou �lllb vida de todos jogou o carro de ddes policiais, o operano carpiu-

A'S ·5 HORAS b fi' d AI e"',controu ao barranco, Todos, 'T' W! di d! , ene ICHl o. ,guma:; vezes, qUt�i' f,O teiro limóteo vv en nausen, c

A's 15 horas todos já estavam por parte elo Marci!io, quer por no escuro, sem uma palavra $i-
que lhe haviam furtado. do porão

prontos para a luta, saindo do parte do Combinado, ouvia-se o quer. Iniciou-se a h,in), porém o de sua residencia, á rua General(:.:; (,)n fi rma a sua fama, o Hotel em carros, percorrendo to. apito do j-iiz, marcando urna pe- carro não pô�Ie C()!lt:i1Ú,H a via- Bitten':ourt, varias ferramentas.
<>:�r,binado da cidade da a cidade para entrarem em nalidade contra o quadro que já gem, voltamos p ira ltaiaí. I

'\/erilCeU O Marcilio Dias campoás 15,45. se achava coma bola em seu po- Haro!dofant�siou-se'd; clai13.1-j Nas grandes Íuctas que desde-

-----� der e ru.nando a méta adversaria rina, Calico tomou um tromb xie, I b: arn no campo ?a activi?,:de 50-

I por Antenor que orou no ato O J'ogo bôas condi - t' I Ih D'mata urn piston e o BotA I!p�- cial ou commercia], o espinto mo-R- aliz,)lJ-se domingo ú timo o , em oas con(];ço�s, iranuo-u � as- '"

C I 'd
' f !l P I h' J 1 demo e bem equilibrado utilisa o

('qp:-::r ,10 encontro de futebol, em ontinuou sempre a egre a tur' sim o êxito _ a arrancada p:Ha gou ogo. s; o ores .osp::r..\,;s , , , . :..
c

"_

!hlaÍ entr .7«.acilio 'Dia» local ma. Falavam sobre o jÔKo, adi- Entraram e-n campo os rapa- bater, embora a seu favor, uma Os rapazes ela tOlça Púb!ica, t�kphon{! corno ,3. mais inprescm-
-

s
1 zes locais 'e a seguir a turma visi- l'd d d 'd

..

h d r 1. .; 1 '

t .. 'd'nol , .... o c necessidades I( h' d d F C D A antando SCt)res. oenan a e e meio e campo, V;SlI1 os a n.moaixaoa, por In Cl -I
!, ,_o J ..., - ',- - ,,' C\ - ,

r_ o .omcma o a '. . ,

tante. Bôos capitaneava a turma
I

di d
. T' pr'

--------------

·,lü?Z .. da dali tinha como certa Antenor, o pandeirista da em- Mesmo 5,5. foi imparcial. O I' mé m
_

c [\jarcIs�:1-' .or l�avor i �.�� m 11&
-

"

.

'

d assi-n constituída: Sôos; Carioca e "'1 1 d d ' �I I �WiO �a�aD
a 'vi�()' a no encontro de do' baixada cornecou a batuca a com agradou-nos pl-namente.Não acna-: nos oeixem ornnr: ate que 1\<1r' �

-

"ir
{,. h h d Antenor: Valdemar Chocolate e -' -' ',. d ti

,

.. d � ";0-

O I it dI' u na Da llltltltl, acomjan a o por .' ,

'_ mos qU(� sua atuacão tosse PlflJU- CISO tornou es 100 19nola o t:, •• C'- Itmngo. pa pi e os OCaIS era
l , A G I F d T�:t

D
I f d Carioca, também bomba no ba- qumo; a ego, re,e,', la.o, l dicial. mais apareceu. r recente :iIi do sr, Juiz de D:-de vencer ce órrna esmaga ora - -

I DDamata e Ca tco, e InICIO os 10- reito Privat;vo de M enores da(\ nosso quadro até agora inven .. tuque. .

b
. .,

Ch I I did cais a ruam o sc .re, por mterrne- Qn.1 e to ...

r. 'I ,J �� NOVA PARTIDA Comarca da Capita] foi nomeadoc.v-l. ueo ate com e"p enc I a voz
d d J I' b

' .
ij ij � ,'V ,Á �'.

J d d I b " D,' ,f, , .l dio e u to, que rou ou a vigi- As 5 horas, todos pro. 111:00.,. e I o nosso estimado conterraneo sr.10:]0 o score a o pe a tor- em corno amata, alei am as ve
I

.

d B" b
'

d ; 1 d 3 A O d d' t n e fi ut H rolJo 'nu" ancla e oos, com onllo arre- A turma da Força Pública '1UC ás 6 partiram de ILljaí. [Em Ti-! Alvaro Fragos 1 para exe cer oc .:\ ;\)c.a era e e i' a , ,- zes e ps o a a. a a

A I
.

dI' f' '1 (" I 'V' 'I d J' d! " ,

I �/l cI'ava a mu'<,'ca e os clemal's fazl' - mess,of'
a egr,la ,

os ocals 1101 ali estava em comiss2.o fo,'moél um l1ucas, una moco .Dcqueno 'OI S<':1-, CafC<".. o oe 19·: ante o �;IZ) ),'!d ii COl1llimça que tm 1am, 1\ JS J J

am coAra.

I
mam esta e a vltona pareceu-.1tS blóco chefiado por Onofre e Nar .. vido. I' MC"ores com direi'o a05 reme::ti-c' ra 'azes Vlsltantes venceram e

A' b' I d n,e mo que era certa. Entretanto, .

A bA -

C t
.

d 'd'DI' t
L

.

ifldi�(''JtiveJmente mereceram a vito- proxm�ilva-se a em alxac a e ,

d
CISO. tU,rma era oa e nao ro· om a no lCl.,í> o ao ,�n\.c, au;[ I ':,OS VCriCimen os,

B' , d N' t d os nossos alO a procuravam co"
'I)OU um so aplauw, me�m') fJ\íJ.n- e Aldo Fernandes, D,aruram desl,j

I C·-A-r_;-r:,-."---I-·) 0-[\1-1--"-'0-'-,,-O--na. H1uassu, quan o Ize a eu o
h d' I d d n I C

'

I d E I 'd
i _, :) 1 ;), l"l

f'
'"

d
- i �'

'

.
n ecer o grama o, ate que um pe- co e,tavârr:os per :n o. ;_Jc ou!r0 apita ao encontro a mDaixa a !!! fP'J> V �.ora a mmlca co,ovou-"e na Ja I f' d I I fCffi SJb� ;:�EMBAt- nela. Ningnem desconfiou d<, gesto na,ty OI

m�rc�
o con�� 051

0- lado Màa, \Valter, Aldo, Daux

I Pra�a 15 <'&_

de N:��I' br
�o "cra�k" 'N�:Jt padar )�Ia pora �:d�nJ��' no a�lo:1 ��r empoa�:.atA e Mçíre!e� !ormavam um outro A ViTORIA ,fi !Ztonio Pasclz;�ll

<)

Pf<e:cis"m<"nte,ás 6 horas, todús da .gat!o,ad, dize
a

t

Isse-

et a,gho seguir Calico c:entra e Galego que
�:,rupo ternvel.

A vitori� de dümingo, do Com-
If e m Iml a e e a urma (;or ou- e

'h f h d d 'I'di' ; d "r'Ja se encontravam em � rente ao vm a é'C an o emen ou m a- U"1 A, T�LEFONEr' 111, /�" I
)ínaC,O teve uma gran e slgnl.l-

a «..:asaca.»
'd 2 I

IY r'\ � VI

18" 1 l' 1Café Jav,l, vguardando a condu-
A h T mente conqUlstan o o

'

goa. Clção: jogos Ge CO[ilomado
tê gue c egaMos em ijucas. , 1,ão. Â disposição era a melhl)r

U 'd f' I' Reagiram bem os locais cuja li- Após o encontro Meira, uüis- contra o Mmcilio, GUTilnk cinco
-

d
ma pequena com a OI rea Iza·r h

.

d' f
' " " ", '

,

:' 05' ,,\�l ": <o 03 entoavam cantos, d
.

'I n a se aproxlmllva a to o In3tan- elto com a VItOIl:j, com'1n!COlJ- se anos, nunca coub� a \ 1 •.O!!i) cl. nos-

d I' a para «esticar os muscu os», to·' , � 'd FI' J' d d
.. I

, - C" "

rev�n o uma ;,;o;;sivc vitorn, te da meta de Boas. A Imha o,com or:anopC:lS, ,an.o nt!C1 sa represemaçao, COI Q p-nl12!ramando alguns massageJ). O ho- I I.
dA's ó,45 horas rumaram O�

d b
. Combinado começou, então, a pôr da vitoria e daqui recebeu, c.om vítoria alcarlç'tda no campo ,o

1 � d d d mem o oteqUlm não suportou a
d d A I'

' I
r 1 'I' l' 1 • 1 d d

'

?Iélyer" �(j,) a ireção e seu i- " d H Id o seu jogo em pratica, andando a surpre5a, a erro ta ° t eLico, ' Varei 10 por um comiJmaao nosso 1\10 encontro e omll1go, aqui
,écnico. esperteza" a turma. aro <.)

bola de pés em pés, com rapidez 03 jogadores do Combinado pre-
I
que, continuando invic�o, tiro.l rêc.lizado, entre 03 cíubC3 acirr a,continuav::\ com suas qualidades de n I If AId J até que Tião cortando de cabeça paravam uma «vaia» para oorba . esse titulo do ivnlcilio Dias. o t ético sofreu um revés mes-«artista» ,fazen o a lapazia'Ji\ rir

G L" I A d' 'i' d b" f' d f
d F I um centro de Galego marcou o e ato, os companneIros msep:ua- lsclpllna a em alX<lCla !lj pe,a- J, rênte ao Tamandaré por-

a to o instante. ina mente pro,e- r1 1 C ') 2 � 1Logo que a turma passou a. . 3' tento, e assim terminol.! o I' veis do quadro vencedor. a mais de)lac't"a passive:, u(ra-.) x •. l\JOS segundos quadros o

I C)" ,

começou a formar alarido. gUIU·se viagem.
t�mpo. Na segunda fá,e os locais Muita alegria, satisfação plend, fadôs, bem un:d)s, contribuiram tric br ,a'u vencedo� por 5 x O.

, , A ceda altura, um carro com.'-.:iZ:I,a cgitava de permanec('!r entraram dispostos a alterar o re- Aido Fernandes, Secretario da F. em tudo pua ü bom nome do O Tamanhré orno se vê, e3 á
1 " d

. diretor.es do »Hercilio» foi ao en- C' 1
. Ui'r; j<e a viagem, numa as Ja- d fI' l' sultado, porêm Calico aproveitan- C. D., abraçava todos seus jog:!' nosso futeból. CO:!!iLTI3.ndo a sua atuação d03

I d "b f d contro os onanopo 1tanos; e o
d f I'

'

"lf: as o o:,! US, a itn e não per' do uma melê no goal adversa rio dores e oferecia-lhes tucio o que O combina,o ez embrar a úlfmos jogo:.:. Fechou a sé-ie de
d I d diretor técnico passou para esse O j\ ,

der a p[,ssagem pe ii porta a mandou forte schoot conguistan- qJlzéssem, até que ás 20,3 ru- sua atuado frente o ntlético, � seus jogos ne3te campeonato com

WirÔ J, A turma começou a cri- carro.
do o 4' tento. No l' tempJ, atuou maram 6. Florianopolis, Chocolate São Francisco. A linha d:>. freíüc uma chav� de ouro. Para)ens,

kiE joco::;amente o excelente! PASSEIO um juiz do Marcilio Dias, o qual e \Va!demar, não lOmarDm a con- rep:uliu aquela façanha, com um pois aGe cS�Jrçad')s tamandaré-
play �r até que Haroldo re::.olveu � não guiz atuar o 2' tempo em vir- dução noturno e iam ficando por j060 lindo, d-:scGiJcertrmte mesmü, ensc,:" p.:Jo seu brilh:mte progr(.'s-,

I � A' d I d I d I I' d A b 1
'

1 O \ l' '

f" f l'
,ocas) arnigave mfnteJ ?OS um escanço regu a'nen- tude e rec :lmacões a turma O· sua Ivre vonta e, m os esta- c.e ponta para ponta, f:Sp ccw.- 30, f-\Letlco 01 Hl ellZ, pOlS o

I-hroldo foÍ logo batisildo co- lar e a massagem, a mocidade cal. Então um s�,balterno da Ar- vam apai '{,nad;)s por mm "loira!! m :nte ;) ala d;reita, Foram cinco Séll quadro é justam�nLe respei.
\'10 : :!' zé L�one d�, e�lbaixa-j de Fbri�l1opolis rrocurou o� PO?- ma.cia, e perten�ente ao Cal�eiros e prefiri�ll ficar na cidad� per l�allejadorés da

_

pc:I��a que, Dão I t�jo, p�!a ine6avel cficie:1cia e

da \�::,. batismo tOl nnposto < tos da Cidade para se distraIr. da Graca gentIlmente convidado alauns diaS... I tiveram rra'caçao, 1010s fi �al-, L�c:nlC'l.,
ç�s.�t� -xe Pt 1l 'm-! =:nEE1��.r.:r:�i..:.�.����';,�;':n1_������

t-;;" noticias, oriundas da hlemanha, sobre zas editaras, nos jornais e em todas as emprezas servador, entrando a juntar �o Só:U nome o pedi- iheildo as tempestades,
I)S uLimc� incidentes verificado5 n;) Kurfuersten- de arte e de literatura, especialmente na capital cada de «;ir». Como se comporta, p _rem, o jud li E'TI nenhum país de mundo, os judeus
dam,.', em Berlim, como em outn:s cidades do co Reich, prevalecia igualmeute o elemento jucel. na Alemanha. ocuparnm na r+t:n po�;ições de tào grande des.
Heich, Ci.lt:õarum em muitos paises do estrangeiro As profissões livres, as de médicos, de advoga- Desde os tempos d� Heine e Boerne, isto ê, taque co,no na i\��'l1;Jnh,'l., O [tU partido, o

c::;rla e5lranheza e, até mesmo repulsão. Até os dos, de professores de universidades etc., eram desde o aparecimento dos judeus na litefatun a.- c!wmado partic.h JC'llocrat;co, fei o esteio e o

que conhecem a fundo a menlaliJace ale l'ã e ocupadas 1=0- um número pasmo o de judeus, Em lemã, na primeira m'�tade do seculo passado, o prop'\gand,st� ,di n{J-.;a republica. Em, tais condi-
,:n�,\,:lsan. com o pvoo gerâmnico, perguntam, presença desse panorama pode se dizer de bÔl judaismo sempre Se encontrava�em estado de penna� ções e depOls d" ll!clo quanto sLcedeLl, ninguem
caso ,; possivr.1 que' este povo, cuja lingua se cOlsciencia (ue em nenhum país do mundo o JU- nente atrito co:n o m)do de ver alemão, ao qual poje chamar ineo:npreensivd a reação q\le agora
. erVé: con predileção dr:. palavra ohjel'vidade, e daismo tinha' ad'luirido uma influencia tão pode� ele encarava com u:na atitude sin(Iut r, mÍxto se ver;ficou. U;n d:Js judeus mais sells::itos, Wa!'
r,ue, ('lU geral. nada possue das p'1iXÕes meridio· rosa, como a exercia na Alemanha. de afecto e de odio, Heine podia comove, -Se tOm ter Rathenau, Pl,j)iC.0U p� ue o antes da guerra,
na's, tenha chegado a nutrir tão forte repugnoncia Incontestavelmente, isso em nada depõe cor.· as obras dos romancistas alemães c, lop depois um o,)usc�.;]o, intituLdu 'IOu;·i-me IsraeP', Com

a,,'lpati."" centra os judeus. Essa pergllnt"l. de� tra os judeus, ao ('ontrario, testemun'.ia, a i'ua alta, referir-se d� modo mais cínico c� com a 'nalO!', esse livri'lho, Rath .. nau féZ deante dos seus ír ..
'ia, no fundo, obstar por si mesma quaisquer inteligencia e a� suas grandes qualidades, mas ao irGnia a tudo o que era alemão. mãos -ele raça um espelho, ro qual nenhum del�s
;"lns eX!I'.mjJoíaneos ou deduções impei1sadas. mesmo tempo tambem o seu forte espirita de co- Ele, o prototípo do judeu. En lod ,s a3 fôr- gostou d::: refletir-se, Pvlüstruu-lhes a sua importu.
:':\0 emitir um parecer, nunca é conveniente ater-

A t
-

J d
· I h

nidade, 03 seus pruridos, a sua mania d� quer,'r
�ç ',li,ica e exclusivamente aos acont,;:c:me<Jtos, na ques ao li a Ica ria Ieman tal dar o tom em b'h a p.11 le, n SU61 vaidade,. e o

fórllJ3. como eles se desenrolam, s::m, a par dis· desdem por tudo quanto CId alefí.ão, a sua mtol�.
w, se hayer primeiramente pene�rado no âmago ���������������������__���"""""'��_�_��"'���'�mmm���:u::::wz��,,,�,,,.,,,,Slm".""."'",'.""'''' ra:1cia 1,0 (juc dizia reslxitoa05 outrus' era Venerei.
dos ,oroblemas, dos 'quais resultou a questão em � vel e sa"'orado. As SU1S eX;lOrlarõ:;s, reC0mendan.Para A GAZETA Berlim, Outubro de 1930. :t

deb�te.
(por via aérea) do a reserva nec,?ssarÍa, para não se Jml�cllirem

Todo e qualquer país, onde existe uma co· no que não lhes cO;J1petia, não tiVeram o necessa.
�onia de raça judaica de certa mO:1ta, teve em munidade lhe, fazia dar em ia J03 os ca,os a pre- mas e em todls az mamfestações da vida d) rio efeito. Ele mesmo nã,) se resolveu tirar as con.

tempos pimados o seu embate com essa raça, ferencia aos da sua (aça. Do outro lado, é um alemão, nunca o c3pirito do judaísmo literario dei" s-eguencias da situação (jlle linha deseahado tão
�_'U �'- ainch não o teve, tém�Ilo na épo a pie· absurdo pretender fazer crêr que o anti3emitismo xou-se de aproveitar um:1 O:ilsiãr) de exercr a claram ��1tc no SêU livro, pO'ldo de perto os bons
Sêónte ou o terá no futuro, Assim sucedeu na na Alemanha era o produto de qU'lisquer senti- sua critica dissolvente, O t\cristoulla e o bur-:S\lê;� py'n:;p;o' .pconh::cido3, pala se lransform1f e:n

Rússia antes da Glande G'jerra, na Pobnia, na mentos de inveja, pois em verdlde nenhum motivo o soldad') e o camponês, o �'ne3trc e>coia e ministro d;i� relaçõ�5 extcr'ores na Alem3.nha, e

Rumania, lia França da época de D 'eyfus; assim e nenhuil a necessidade pode �eduzir a raça germâ o funcionario publico, todo5 foram tran ;form duo isso n,lm \ epoca, na qual se suspeitava dos ju.
sucederá prGvave!mente nos Estados Uaiclos e nica de invejar aos representmtes daquela outra raça, por esses escriptores nas mais ridiculas carÍC'.atu.. deus havere,,", p.3.tíoc;nado os interçsses do inimi�
Q�si_a esLt acontecendo atualmente na Aicmanha. O motivo principal e, póde·se dizer-decisivo, das raso Com b(')a ríll:ão se diz que muito antes de go, Ratb�nau, con·orm� ,eu proprio íai, o funda-
Dcp :s de terminada a Ouer,a Mundial, se ve- profundas dissenções é o fenomeno singular, nun- existir o antisenitismo alemão já se manisfes�ava.'j dor da A. E. G" se referiu certa vez, FTa uma
ritrc i DCte país uma forte imigração '-.e judeus ca verificando em outros paizes em tão larga es- antigermani3mo judeu. arvore com lindas flores, mas qu� não dava fruto
do i:-'�ox;mo ori:õnte, constando de elementos inde - cala, de o povo hospede não ise identificar com o Depois da guerra, as tendencias qU'ê! até nenhuri'l,
seja'nis em todos 03 respeitos. S:ôría falso atribuir povo hospedeiro, nem siquer na mais insignificante então se haviam mantido de uma fôrma constante, A lúta que atualmente se trava na Alerna
exclusivamente a e;sa classe o mo"imento que super'i::ialidade. passaram a adquirir um aspecto verdadeiramente nha, nüo deixa, em verdade, de S'::1' i\marga e cc.

hoje se observa na Alemanha contra o judaísmo. Essa asserção deve ser exrlicada com mélior extraordinario. Caricaturistas do genero de Geor- mo todcJS os acontecimentos bistoricos tem, por vc.
O problema a solucionar tem origem muito amplidão. Tomemos por exemplos, os judeu:; frall' ge Orose, literatos comI? Siegfried Jakoh,ohn, lf.S, aspectos bem duros. Tornã-,;e m;stér recordar

difr" 'nte e vem de tempos bem remotos. cezes: na sua maioria, todos eles pertencem a es· Kurt Tucholsky, 51et Grossmann e Karl Kraus. o exemplJ dos tl:rcos e grego"; lFl 13 �:1OS, na

A doancipação dos judeus n::t Alemanha querda politica OJ são mações ou anti 'militaristas, editores de «\X/eltbüchne» e d,.) «Tél3et'llCh» Asia Menor, 'paia compreender o que isto quer
f,::;.",. de J 812, época das roformas pru.ssianas de mas no que toca no patriotismo, em caso nenhum e do «Fadcel». fizen!l1 tudo qua'1to �cca possivei dizer. A estranheza dus neutrais, absolu�an.1Cn1·e
StC',l e de Hárdenhetg, e conta por conseguinte se deixam exceder pelos proprios francezes, dê no"intuito de ultrajar e germanisma, Theodos Las. deántcressadus nc::sta qUêêtfo, p3.le,:e nos, sob todo;
r.:lá; dI'! 120 anos.

v

cuja nação se consideram park integrante. Na úng I cobriu Hindemburgo das mais soêzes in· os p.Jntos de vista, de5tituiJa de ha3e, e em lugar
j\�ess." época, o judaísTa não só tinhã con· Inglaterra, o judeu não goza d� comideração SO- Junas. dela, mais c�nviria qUê todos lembra:sem ai pab,-

(F;�L.do ( pnmeJro plano na esféra comercial e cial absoluta, mas pode vir a goza-la em tempos O professor Cumbd, muna rer€fencia feita vras de Codhe:
financeira, ..:ornu exercia um indiscutível predo- futuros. O judeu inglêz submete-se, porém, a to- aos soldados alemães, di3se que tocbs eles havi- Nem tudo, na vida, �ãf) primores e gozos,
mi!':. ra vjJa il)tel�d!Jal d.l [H;ç50, A produção dos os costume!i e todas as fórmas de vida da- am «caido no campn da desllOlHô.), Edi.n, to- �à;) bft'Ç'l!S, por isso, como 03 preguiçosos,
i\;i:iL :; tH"m cem I) a ciI1<�m,ücgra�íiJ. de hoje, se qt:de paiz c, tendo uma vez adquirido bens, não dos ess"'s homens nad" tnr.l, fizeram d'J q.le se i aT e n ln, ás vezes, máus bocados a co�r.er.
ad1':,\ i:\iD\Ulal me ntenas SU1S mãos e nas empre· tem duvida em passar do partido liberal ao con· mear ventos. O resultado é que eslão agora co- Ou morrelllOS deles ou teíUOS de os vencer.

Muita curiosidade em torno dela,
e o jogo bem comentado, Alguns
jogadores passeiavarn de: bicicle
ta, Fnalmente veiu a hora do ran

cho.

o INCIDENTE R�ubadonas
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mente em con;uuto cum;:, ii am rigo.
ros:.unente com o seu dever.
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i\1ACHINAS:para ternos

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEf\RIA procure hoje mesmo o nosso

Escrlptorio e adquira UI','i ou tvlf\IS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São J03é, cuja cópia aChê�3{.

archivada na mesma Prefeitura.

Um conlracio de compra de terreno da Villa Balneária é

o melhor presente e Natal que V. S. oade brindar seus filhos.
Llnõn Vista PancfamÍca.

E::;plenàioa praia De banhos.
Optlrnc nascente ue agua il::Jlo·J(;:!.

Terrenos corno lctcmante pianos.

A VILt.A 5AL!-�EAç:\Jf1 D15rr� o:

1000 metrors
õ

c ['onte !-l<:rdlio Luz
800 00 B�arae QUCll'lel Fc õ

c r rl , ern conetrurçõo.
r- O'"

'-,

upa Esco!ar lDSé í3oit2:ux.
Cl �H�:ce ào Districto loão Peasõn,

Servida pelas LnLa� de Omnibus de Florianofolis á João
.

Fedia e Florianoj-olis -Biguassú.
Prestações mensacs desde 30$000

A 5oCÍecaõ[' se encarrega co construcçãa al2 Préaio9
05 lé,1125 cõquir.õoe, rn e

ô io nl e o puqcr.iento àe uma antrcôc á

ur.slc 12 o res'a ie Em pagamentos ml2i1=:::l125.

lrdormacões completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
.,

PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLlCH

I ncor.testavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECE.ITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

fERRAGENS:

Material em gera! para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
fogões e Camas;
Louça esmaltada - apparelhos der" [antar - talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharrnaccuticos
Conservas nacional e extrangciras
Bebidas nacionaes e extrangeíras

Machinas de beneficiar madeira
Machinas para ollicinas mcchanicas
Machinas para latociros
II.� h" 1

• •

,m3Cdwanos cm gera. para a .lavoura:...; arades,
grades, cultivadorcs, moinho etc.

. Locomoveis, Motores de cspl. são, lv\otores
eléctricos

.

Material em gera! para transrnissr es: eixos,
mancacs, correias de couro e lona
Oieos e graxas lubrificantes
Automoveis c. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pncumaticos c camaras de ar GOODYER
Ma.erial eléctrico e.n gerai

-------------------

IR;, e:; '-' � DU4genc�a (!{t�ern;� t<�e. rUa

;��icações� com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscaiizada pelo Governo
Federai e possue a carta patente n, 112
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I� :(;�gE�n!'.(� de Vapores II
. Encarrega se de clasdiu,-;?::o, medição e EMBARQUE de

.� � todas 8S 1"5; I"CiCS de n.i\cj,:;ra� serradas, bcneliciadas,s em tó-I"� ros, ({(.; cc rcaes c rrx rcador ias em geral, pára qualquer
i peito do NORTE e SUL

I
Serv.ço garantdo e rápido
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Seguros Terrestres e Maritimos : =
PRIMEIRJ� do Brasil � �

9.000:COO$000 �,
38.000:000$000 I
18.170:403$540 I13.496:912$949 I I2.435.044:063$157 �.,!� <Wi.

4.183:406$606 r �
Agenies, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estados,

Ido tIraslI, no Uruguaí e nas prin�ipais praças estrangeiras. --I'
Agentes em Ftoríanopolts : I g Forrni.daveis sart;p,i{is prcprtes, tres Vi5G;U •

��) G e per semana, tedas as SJGltjlm· �

� Cam pos Lobo & Cía. = = da�� terças e swxt�u;;·fe�ríu;,
I:� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 (�1 *� Extr�a(;;ão cem ghlbr:s d� crtstal, •

!: TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA � � A ma)( in,a n$�r2 � hiH;estldade, ileiS, es ser- �
� Escritórios em Laguna e ltajaí I � teícs são pn�!rmciado� p,!o povo. r�

���' • �
�M4 ,

:.� SL.!b-Agentes em Blurnenau e Lages ���] � �.I,
i

�� :; ��. tlJ :,1,�� �
� �� ��4
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Prefiram sempre o ine

gualavel SABÃO 1010 dê
lliriíiba.

Advogado

R.ua Trajano n. I (sLbrado Ao SOll1 do repertório do
t"J ava ..J ornai"

DA.. Com
preços

especiais e

horas marcadas
BÓUA ��.��

�4.�'�� Rua Felipe Bchmidt, 38

Raios X
Diatermia
Raios Violeta
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Festeja hoje o seu amversano
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117
112
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Em

da

A v 02: DO POVO

�r�:�"'ii.���::::�X��OO��')����OO�ª,:\\íE:,� ,,' ,

() s s a Vida!........ � Primeira apuração do nos-

'':' ',,," :,,!";:::*..:::r.J���r.l �����OO� so concurso desportivo reali-
zada ôntern:

l'U-lIVcR5ARI05 sua exma. familia, o sr. dr. José ,

T h
. . . Gomes de Oliveira, engenheiro- SE RIE A

ransccrre oJe o amversano
.

d D'
.

d E dnatalicio do ;10550 estimado con- dsP;td a

detEia destra as Clubs
terraneo sr. dr. Carlos Wendhau· e c agem o sla o.

Avaí
seu, .Iiretor da Cia Telelonica

mIS5A Atíetíco:
Catarinense. Iris

Pedro Raimundo da Silva
Jogadores

Em intenção á alma do nosso
G I (A i) 119 tP d R· d d a ego vai vo os

c�ntercaneo e; o aJmu� o 3.
Féza (Atlético) 117»Silva, recentemente falecido na

J "D t (I') II IBa' f '1' J é A
. dOa0 ama a ns «

la, a arm la os ntomo e
S á (I

.

) 1 03co J' f' 1 b arar ns «

oouza urnor ara ce e rar ama-

nhã missa às 7 horas na Capela SE'RIE B
do Ginasio Catarinense.

Ocorreu ôntem a data aniver
�;ar:� natalicia do sr. dr. João Ba
:cr ó.r!. ogado nestacapital.

o sra Paulo JalllZ JUi;�ior, �Ieputado
ciassis'la pei@s emUJm'aegadosj nega
lenha sofl'll;�do pressão do gaveltlnc

�i(ll'\g'��------��------
Acompanhado do sr. Joa- Esta é a minha diretriz e. seja profícua e não haja a

quim Neves, delegado-eleí- dela não me afastarei, por-I classe de arrepender-se de
tor do Sindicato de Constru- que julgo ser a que condiz haver-orne confiado a missão,

votos ção Civil de [oinvile, deu- com os ditames da minha com que honrosamente me

nos esta manhã o prazer de conciencia e com a honradez distinguiu.
sua visita, o deputado sr. do meu caráter de operarlo, -Lêu no Diario da Tar
Paulo [anz Junior, ôntem elei- que se préza de ser digno e de a nota re;�lt;va á sua elei

to, por maioria esmagadora, de jamais haver faltado aos ção, em a qual se afirma

representante na Assembléa compromissos que assume. ter ha vido pressão do gover-
Estadual da classe proletária A classe operaria poderá no no sentido da sua vitó-
de todo o Estado. confiar em mim, porque por ria?

Aproveitamos o ensejo, ela tudo farei, dando-lhe o --Li. Li e estranhei, por
para ouvir do nobre represen- melhor esforço de minha ati- quanto, até esta hora, não
tante das classes operárias, vidade e da minha inteligen .. troquei com o governador
algo sôbre a sua futura atua- cia, pai a que a minha ação lima palavra siquer, nem su-
-

A blé bí as escadas do Palacio doçao na ssem ea. ���r�.2.i]����:;t:��::::�:.1atos Assim, iniciamos nOSSé}S � Nos Bastldores � govêrno. A minha vitoria rc-

perguntas: � � �
, � sultou da honradez e da lc-

-Quais as diretrizes da � LJ - �1 aldade dos meus coinpanhei-
sua atuação? m H O llywood � ros.

-As minhas diretrizes ��� OO�� Foram e.es que indicando
NOTA: Por não concor-

resumem-se em defender, o meu 110n1l:', galhardamente
Fomos, ôntern, distingui- darem com as regras do con-

com todo o ardor e todo o Hollywood é encantadora, o mantiveram, fechando os

do.s com a. v.isita d.o grande curso, foram anulados: devotamento, as classes {)I'O- 'I t I' ,... •

ou vides aos intrigantes que• 'J cspecla_men e r) Clima. �(;m!- v u

CoC>'
d : S;nr'J3, esposa' do sr. pintor patrício Lav.no Fán- SE'RIE B- melhor joga- letarias, pugnando, dentro tropical, diariamente bej rda procuraram por todas as íór-

iimp,G ,Ji.HltOS; zcres, professor da Escola dor, 50 votos.
. da medida de minhas forças pelos raios do m.iis agra Ia na-s, bara'har e confundir.

o
_

sr. _Gasparino Dutra, alto Nacional de Belas Artes, e
. SE'�IE B - o club mais

pela vitória de suas reivin- v el sól, o clima da Méca do basta dizer-lhe que as caro
iunc.cnano do TeSOUTO do Esta-

q_ue, de 'passagem por FJ�- �Impáttco, 19 votos. dicações. Dentro da Assern-l cinema, provavclrnente não tas de recomendação q LI:! me
.ro; rianopolis, pret�n�e orgarn- C t bléia procurarei ser um in tem iguai no mundo inteiro toram entregues desti ad is

o H professor �merico Ves- zar uma exposiçao de seus ar azes termediario das classes com Apezar disso, os que vi- !1 certas fig�lras politicas de
;:,u(;iu PiJate;'Bdir�tl?r. do Grupo quad�os no sal.ã? nobr� da da dia o governo. Sou elos que pen- vem em Hollywood são IEI- destaque, contrárias e ligadas
OCJd ose rasnicio; Prefeitura M�mclpaI e pmta.r sam que nada adeantarn ata- manos antes de tudo, e SLl- j situação, só foram entre-

(' »xrna. sra. d. Adelia Nico- algumas paisagens catari- CINE IMPERIAL ques, retaliações, discursos jeitos, ultimamente, a uma gues aos SeL!::; dcstinata.ios
Fo:h tia elo sr. Eduardo Nicolich, nenses para o seu «Album violentos contra os detento- nova moles tia. dcpois.d : rei.lllzaca a elciçã'J.do comércio d�sta praça. de No��� Terra».

.,

Gary Cooper e Anna Sten
res do poder, porque das A última enfermidade, a 1:, com fran ,iue:a, cstl ai hei,

,-;':':E::nni W-';5...
. �atnottca. e estupe�1�a lnI- em -. A NOITE NUPCIA� incompatibilidades qt}e daí da moda, é "i,) mal d� trai!- que o DicriJ dI Tarde hc)U·

'"' . .,
clattva do Ilustre VISitante, -dOIS grand.!s a�tros num sub!1 fatalmente resultarão, não po- ler"--Barbara StJnwil:k e Ro- vesse pJL lic ,dJ seme hl:1te

uep. E:mILO Rztzmann c?m ? Alb�� se pr?põe �a- e momentanl!) enrêdo, em sessão dem, de modo algum, advir berto Young Ír)ram as suas nota ql.law!o um dJS seus

L; sua v'0g:�m a Curitiba re�, v�no m.te�slflcar O mter.ca�- ás 7,30 horas. resultados proveitosos para primeiras vitimas, propri_;t2.i'loS, comllm abraç,o,
Gr�::'wu, ont{õlD, o sr. Emilio Ri- b.1O artIstIco e fmet?� IIte�a· " CINE ROYft,,L ninguem. O deputado clas- A historia de _1?,ed Salule,

I !l10111':;1�l�S d antcT s� �1aVl.atWk,,!n, deputado á Assembleia fiO, porque o es eja_ o pm- sista tem o dever de erguer a nova comé,11a f(eliance

diS-1 cOí:gra
u,a 'J p;,a mm .1 VI-

dr:: rstado. tor, sob a reproduçao foto- Em sessão ás 7,30 horas, a vóz com desassombro c tribuida pel Un;ted Artists, torla. Mas eu sou hom;m a

gráfica de seus quadros, des- DIREITO A FELICIDADE, COiTI lealdade mostrando ao reoueria que Barbara e seu quem a pJ!itica não conse-

tina?a á. d�stribuiç�o gratuita fllme Paramount. governo as n'ecessidades pre- joven galã filmassem varias gue enlear em sua teia.
faz Impnmlr,. á �Ulsa. de le- mentes do operariado, pro- cenas cm um aulo.lraillerl---UIl1 O meu intí.re ;se está ape-
genda, apreclaçoes fIrmadas CINE ODEON

curando removê-las atinada- veículo parecido com uma nas no proletari;1do, Essa a

pelos inte�ectu�is. patricio�. A! VEM A MARINHA- mente. E' com o e�forço do carreta d,= ciganos que se minha l'ulica politka. E di-
AquarelIsta Insigne, LavI-

a extraordinaria e ansiada come- deputado aliado ao esforço engata á um automovel,-- na zendo isto, tenho elito tudo.
dr.

11?, na sU,a dificil ar!e de me- dia com James Cagney e Pat e bôa-vo�tade do governo, ocasião em que rodava, ve
da dlda.s exatas da� cores e da O' Brien, em que tomaram parte que as situações CI !Ocas po- lozrnente, por um1 estrada

téCnica, tra�smlte a seus mais de 2.000 pessôas, em ses- derão ser resolvidas. O pro- para carretas no sul da Cali-
q�adros ? vigor e a expres- são ás 7,30 horas. blema proletario é muito fornia.
sao ambiente? numa terr.a complexo. Para solucioná ·10 Longe de qualquer habita- O Toming Club, do Bl'a:,il
em que a paIsagem, no dI- CI N E REX torna-se necessario muita ção, o caminho em q Llestão inicia hoíe a «Semar a da Aza»
r de Monteiro Lobato d' d em honra á memuia de 8arto\0-ze , Mantêm no cartáz-O JU. ponderação e muita pru en- era pouco mais ° qU2 um
l'nda e' a luta e cem vezes t '11

.

meu de Gmmão e Santos Du-a «

DEU SUSS, em sessão ás 7.30 cia. ri 10 para cargueiros, por
a derrota» da natureza sÔ- horas. Os assômos extremistas entre buracos e pedras, abun- m:>iJt.

bre o hom.em, em co_ntraste não são de molde a poder dantes naquela região.
,_

Esta seman.a, indu,", a exa'�l-
C0n;t a paisagem qUIeta e Os Laboratorios resolver situações, que aci- Depois de haver filmado çao da m�mona de t�aos o� av;a�cheia de brumas, de cÔres Rau I Leite ma tudo necessitam do equi- as cenas preliminares, Bar- dores mortos no ser. ViÇO, nao so

diluidas, ideal para a aqua- librio do espírito e da consci- bara pediu ao diretor para
I
no nosso país como em todo o

reJa, da Europa onde já ven- Retêm ouro no país. encia, descansar um pouco, alegan- mundo.. _

ceu O hom�m á n,atureza. Amparam 5.000 brasileiros. Assim, o deputado clas- do que tivera "mal de trail- No Brasil o motivo principal
E LavIno promete nos .

t d á '1' 1 é Santos Dumont que realizou o
. .

-

São animados no maior espi- SIS a ever aUXl lar o go- cr.

quadros adn.llrav�ls .de n.os- rito de brasilidade. verno em tudo que esteja -Eu tambem-disse, no seu primeiro vôo de fàto, a 23
sa te�ra, A CUja pnmeIra

.

lm- Levam para fóra das nossas dentro dos principias da ra- mesmo moment:), o galante de Outubro.

pres�a? ele, que é �aplch�- fronteiras o nome do BRASIL. zão, do direito e da justiça, Young.-O oceano é um sa- O programa ião bem elabora-
ba, on.em nos comUnICOU Pl- .

para que o governo por seu Ião de baile comparado com do pela comissão do Touring
torescamente, com uma ento· Os apera- turno atenda aos reclamos isto. Club, consta de palestras edu'
nação muito barriga-verde: • do operariado, no que igual- E o campo ele op2tações cativas a cargo de oradores da
- «Eta, que vocês têm rias mente estiver dentro desses foi num instante transfoi'1I1a- p,opria é,viação, e outros festejo�

Regressaram, ôntem, pelo oni- uma terra bonital ... Em meio visitam o govêrnador mesmos principios. do em enfermaria. dignos da mt:rnoria daqueles que
bus da Empreza Auto Viação de tanta paisagem linda, o se s::\crificaram em bend;cio da
C�tc. -0:[5;;, de Blumenau, os nos� povo tem que ser o1Uito bom HOJ'e, ás 9 horas, estiveram Patria.

1 L
.,

�-�-- _

!·o� \'dirr!ê<1(;S conterraneo srs. U1S I forçosamente.» E' a impres- em Palacio em visita de cumpri-
E Ie IItos V;o �en1ft.�.súu1a e Celso Caldeira, acade- são desafetada do artista mentos ao sr. dr, Nerêu Ramos, � I u�L1icu: de Direito, que ali se en- que sómente entende as coi- governador do Estado, os dele-
�����������(onti <ivam em serviço de propa' sas, quando fundidas no gados eleitore::s dos empregados

t
E!

gandii da Ação Integralista Bra- cadinho de sua arte. de Itajaí, São Francisco, Join' mais dais deputados
.

elupora IS"il',?ira. A Lavino Fánzeres dese- vile e Laguna, que se fizeram
classistasQ,l' R05 PARTEm: jamos que novos louros co- acompanhar do seu deputado sr.

lha entre nós. Paulo Janz Jor.
i- c.01!.I;...

..'1'l.nha.
do

de.
sua exma.

11l��'a'�'ã����*
...�:a=a.:..."'ã""'ã"�"'ã".t"a.'.,

. .. J,' J. j ft" +"a:.�� .'!".I�&:!!!!�� _;e.: .. !:,I�� �.:"������1.'J
,.,

.""-d: 'I: :'Ut� .;,.OlJ:� �ar? omvl e o

� Para a belleza e saude de seus dentes, �I :l,}) )"", Ü",U,.r. �� use sempre �
Com d"ê:1I10 ao nOIte do Es-I � Pasta SUL B I O L �

; �,.(! viajnc hOJe II sr. Raulioo
. � (Formula do DR. BACHMANN) Glhrõ1 FelLo, propri�('(uío da Far-

II� A venda e"!l tod�s as

p.
ht'P,_rmac.ias e casas �Imacia Rauliveira. � �e pai n..manas. �

.

Lages, com ���t��:c._��•.J!cw:::c:crr-�!'iíID���, S..:gull! hOJe para

CONCURSO
DESPORTIVO

»

""tareio o nosso conterraneo, sr.

T"s(� ooares Glavam, industrial.

/, =iversaria-se hoje a exma.

, a. d. Maria D. Costa. Vieira,
"poôa do sr. Rodolfo Vieira, Iun
U.Ol1iHio da Ddegacia Fiscal nesta
';Id"de, Clubs

�+I,; (-�rn Al'iOS HOJE:
o (;" (li1té: menino José, filho

da pxma. viuva d. Isabel Silva;
a. exrna. Ela. d. Francisca Bos-

Lavino
Fánzeres

Florianopolis 122

Jogadores
Lauro Gonzaga (Fplis.) 120 »

li!;C\) na regido serrana.

Semalla
Aza

E .-:ontra-se nesta capital, vin·
',o de � �L� Bento, ° sr. dr. Ro
l , ; - ,: :Jeírr)s, Juiz de Direito,
daquda comarca.

r clHl-se enlre nós o sr.

Cesar Veiga, Juiz de Direito
com rC3 de I-ia.nonia.

\::w.iu de Joinville, está nesta

cidaJ,� o sr. Alexandre Nogueira
M .•T.C;W Ruiz, ativo delegado de
Policia, daquele municipio.

Procedente da Capital da Re-
". , 'd d"1:1,: ca cllegou a esta CI a e o

.. r. .�r, Alvaro de Alburquerque,
desJgnado para dirigir a 16a. los

;:.,e,t.:;ria Regional do Ministerio do
Trabalho, neste Estado, em subs·
L;,l�;çâo ao H. Edgar da Cunha
C.m,';J"o, designado para a Inspe
tol'Íú de Alagoas.

F slá nesta cidade o sr. Alva
ro VieÍI a fazendeiro residente
(;r.1 LJf'(�' c destacado procer po"

flis
lld\

Realizou-se hoje, ás I I horas, sob a presidencia do sr.

dr. Adalberto Ramos, a renovação do pleito classista para depu
tado e suplente pelos empregadores, sendo escolhido pàra der uta
do o talentoso conteHaneo sr. dr. lndalecio Domingos de Arruela
e para seu suplente o sr. Salomão Carneiro de Almeida, ambos

por 3 votos.
'

A, me�ma hora efet.Jou-se a eleição para deputado. pelo

I funcionalismo públi�o, sendo eleito o nosso di5tinto. c�nterre.ne.o sr.

José Nicolau Bom e para suplente o sr. Adolfo SIlvelfa.

LONDRES, 22- No fim
da semana registrou-se um

dos mais viGlentos e prolon·
gados temporais que até
agora se verificou na Ingla
terra. O ten�poral causou na
da menos de J O mortes. Em
GaBes do Sul, ao norte da
Escossia" o vento teve a

velocidade d:: 10 .nílhas per
hora.

ai.
I
;ll<,

�,

....
�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




