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A TRIBU «51LTAR» AS
SALTOU MARAKE

A ltalla não apresen
tou propostas de paz

De moda
Olniginal 1
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De acôreio com o n. IX, art. 17, da Con'stitui-
ção Federal, a contar de I' de janeiro de 1936,
não mais será cobrada a passagem de pedes

tres e veículos na Ponte "Hercifio Luz'''.

a Conflito

na Africa
A tomada de

veu
Seia-

Pt. VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ...JAIRO CALLADO
Redator-chefe MarAtinho Callado ..Jor.

ADIS-ABABA, 22 - Noti
cias inquietadoras, vindas do sul,
indica TI que, com a retirada da
maior parte dos eizmentos arnha
ras para os serviços de guerras,
repetem-se as velhas pendencias
entre as tribus. Assim é que a

tribu «silta» assalt, u a cidade mer
cantil de Maraka, pilhou tudo

quanto pôde nos mercados e reti
rou-se depois deixando mOI t"s duas
pessôas. Receiam-se outros con

flitos em cGnsequencia desse bto,

ROMA, 22 - A.s forças ita
lianas ocuparam Sciavdi, locali
dade situada a meio caminho en

tre Ar-Sciavel e Gef!og'lbi.
Nos circules bem informados,

assinala-se que a tomada de Seia-
veli, revest�-se de grande impor- Supressão de uns e aumento de outrostancia sobre o ponto de vista es-

lratégics e mostra que as tropas i n1 postos
do general Graziani estão mar- iJ�'------
chando na direção de Gorahei, No ano proxrrno vindouro em Em vista do desequ.librio finaL-
onde, ao que parece, se organi-

virtude dó que determina a carta ceiro que ocasionarão essas su

zam os etiopes. de 16 de julho, serão suprimidos pressões o governo elevará em

E' igualmente na direção de os seguintes impostos estaduais: 20'!. as taxas fixas e proporcic
Gcrehei, que afl iern as tropas do imposto d.:: viação férrea, taxa ele néll do imposto de industries e

«[35» Nagibu, que vem do I-lar- viação terrestre, taxa de diversões profissões e o imposto de patente
rar, seguido a estrada que mar-

e renda da ponte "Hercilio Luz". por venda de bebidas e furr.o, in
gna o rio Tugfáfan. Ímportantes • lusiv., a quantia adicional para a

reforços conduzidos pelo "ras" Des- Salão "Com rnercial" venda de aguardente a varejo.
tu, chefe de Barana, devia vir por

R. Conselheiro Mafra. 9 (Ed:r,lercado)
Barbeiro e Cabelleleirooutro lado do sudoéste, segundo Lauro Mendes

a estrada que desce das alturas de
Ghiucr. ao loqp do "oued'' Che-

AS,\1ARA, 22 - A princi- _bdi.
p�l ativi�a�e d� m�mento consis� Gusga quer hastear
t - �a consolidação constante das

trt , . M· k II'posições ocupadas, na te-nessa
a nco ar em a a le

Je abastecimentos p.ara a nova
'

Li.se d 1 luta, e na extensão e alar- ASMARA, 22 - O «ras»

PARIS, 21 - O ministre
gamento das estradas. Mesmo com Gusga mestra-se p.incipalmente in-

Pi-orre Lavai desmentiu oficial- d d d Ih teressado em hastear, em pessoa, a
,

as estra as e ro age'r. me .cra-

mente
. �� rumores ,de que havia das, o transporte de abastecimen- bandeira italiana no lorte do Ma-

transmitido ao gabmete d� �on- tos é uma t�refa dificil. A rodo- kallé.
dres o pla?o do governo italiano via para Adigrat, por exemplo,
para a, aS�Is,natura d;) paz

.

O :r,/ tem 1.500 curvas apertadas e inú- 12OLavai insistiu em que a ltalia nao
meras delilad- iros. Muitas veze-s

apresentou propostas de paz.

Continuam,
EM MASSA OS A'TOS
DE SUBMISSAO

QUATRO PESSOAS FERIDAS.

JARAGUA', 23- Por questões de terras os colonos
�ermann End, Artur VOdeJ, Adam Stankewíndz e Frede
nco VogeJ, romperam SllJS relações e engalfinharam-se
em luta, ôntem á tarde.' .

Terminando o conflito constatou-se que os quatro
contendores se encontravam feridos, sendo que o último,
Frederico Voge] se acha em estado grave. .

A policia tomou as necessárias providencias.

Reforma tributaria
do Estado
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Partiram 12 'míl
d·

· ·

guar as Impel'lalS RorVIA. 22 -Anuncia-se que o

clero de duzentas igrejas
coptas de Aksum e de 15

ADIS ABABA, 22- Partiram para a lronteira 12 mil mesquitas de Tigré se sub
soldados da g'Jarda imperial, devidamente equipados á_ moderna. meteram coletivamente aos

Entrementes calcula-se que 70 ml guerreiros se acham concen ra- itaTlianobs. b t
',

d d' I am em se su me eu as
dos nos nóvos acamp�mentos a p.art� externa a capital, I autoridades italianas oras

Duzentos e cmcoe�ta caminhões leram alugados pala t:'ans-I M_ajac Haij�!v1,'Hian, filho do
portar carne para a fronteira. dei ac da regiao de Esseha,

As forças de primeira linha são seguidas de peito de

n�e-I
Nos territorios ocupados

tralhadoras fuzis-metralhadoras canhões anti-aereos e po tos dê ra- chegam .c0':lstantemente gru-
. '. ,

_

'-
_ pos de indígenas que entre-

dio, que perrmtrrão assegurar as c.omunlcaço�s. I gam armas européas de to-
Cerca de 1 0,000 operanos estão trabalhando m estrada das as marcas.

de Adis Àbnba a Des�ié, numa extensão de 1 50 mil'ias, de mo-

do a torna-la mais adequada á passagem das. tropas e dos trans- '.50') curvas e in ú
portes militares. .neros desfilada 1 ros

Espera-se, aliás, que 05 aviões italianos, alguns, dos quais
j4 voaram até 80 milhas da capital, tentem evitar por meio de
intenso bombardeio, o avanço do novo exercito sobre Dessié. A POLICIA PORTENHA

ARRANCA DE UM CRI
MINOSO A CON FISSÃO

CESSOU A AMEAÇ'� DE que
UM ATAQUE DE ------------------------------------

FLANCO

BOM:-:lARDEADA PO. 1-

çÃO ETIOPE SOBf<E O
CHE.·BOLI

ADIS ABEBA, 22-Anun
cia-se, que dois aviões italia�()s
incendiaram em Dôgherr :i, proxi
mo de Calafo, importante posi-

til .... lOS «ASCARIS» DE 1896 ção etiopes sobre o Cht.bcli. Os

P·r mnC I P IO" COM OS PÉ'3 E MÃOS soldados indigé'nas tinham feito
; , DECEPADO 3 fogo contra os ap<l(elhos, os quais

ROMA, 22 _ Comunicam bombardearam ainda Burdoli, en

não Chegou a UIm f im de Asmara que foram �olenemen- tre MU5takil e Dagherrei,
te tntreQues as medalhas de'prata 70 �,HL TONE.LADAS DE I
conferid�s aos ascaris s�i)levi�" C \RDIFF DORKIN 22PARIS, 21 - Soube-se qne, devido á insístencia vente� da batalha de Adua de'

f .'" -A famo;-a
do governo francês, no sentido de que fôsse aliviada a 1896. A cerimonia realizou-se CARDIFF, 22 _ Na ultima

atnz de cinema Laura I a
tensão no Mediterrâneo, o gabinete fascista e () ministerio na presença do general Redini, semana registou-se o recorde de

Plante, que se encontra en·

Baldwin jà concordaram, «em principio», em reduzir as comandantE da praça forte de ,erem embarcadas para Alexan-
f.2rma, foi salva do incendio

forças de terra e mar que se encontram em Gibraltar, Si- ,Asmara. d 70 I qu� �rrazoll a casa em que� ria mi toneladas de carvãõ reSid'a pelo 'dOcilia, Malta, Ilhas de Dodecaneso, postos da Palestina da Um dsstacamento df> asca-
.

, me ICO desta
, � de pedra, extraído das minas do JocaJI'dad> d C E BSíria, do Suez e Libia. Até hOJ'e á no�te, entretanto, não e, r. . . earc

h· t d f' I
. . .

ris, em uniforme de gala, pres- r aís de Gales. Destinaram-se os que, tomando a antiga I /se aVia encon ra l) uma ormu a para se In!Clar a execu- tou honras aos veterános aloüns embarques a navI'os d � nos b
es re a

-

d Ad, d d'" 'b.· e guerra raços escapou com I'çao o a�or o, S .. lU arem os OIS p,alse�s_ VISa?Od a. I_!ll-�dcS- .q'�ais tiveram a mão direita
I i�alianos, fmi,deados nos portos por uma i�nela, minutos :l;�prensão e queCOejSotcãaOrarernC.uando da sltua�ao de mtranslgel1- e o p� co�tad� pelos soldados de de �lexandna,l Tunis, Suez e I tes de desabar o této ('O '.cia em que se Manehck. J Zanzl&ar. .

I diO. prc

Cartuchos como
moedas

D]IBOUTI, 22 - Informa
ções da frente de Adigrat dizem
que, em geral, as autoridades ita
lianas deixam em poder dos indi
genas que se submetem os cartu

chos de que este5 dispõem, afim
de que deles se utilizam como moe ..

das.

já, os carninhães se precipite r -rn
do abLmo.

mil
etíopes

A LlBERTAÇÃO DOS ES
CRAvos ETi': PES
ADU '\, 22. - Os prop.ie

rarios de escravos não rva zirarn
de maneira deslavorav. I á Abo
lição da escravatura nas ZO:J3,

ocupadas pela, tropa s iLilia nas

em operaçõ s na Ar rica.
Os escravos não serão, aliás,

tomados aos antigos patrões � po
derão servir os soldados.

A população recebeu b em a

medida, como a própria pres�nsa
das tropas .italianas.

O general De Bono ordt nou
a di;tribuição clt! cer('ais encon

trados com ahundancia em Adua.
As autoridades italianas e�!ào

organiundo uma assistencia sani'
laria exclu. ivamente de�tinada ao�

indígenas e vão instalar o primei
ro posto nesta cidade, t;

BUENOS AI'RES, 22 -

Conforme foi largamente noticia
do, em abril último, na longínqua
cidade de Sta. Cru�, foi assalta
da e roubado em 200 mil pesos,
o Banco Anglo Sul-Americano,
sendo barbaramente assassinados
deis de seus funcionarias, aiém de
ser gravemente ferido o gerente.

Agora, prendendo por suspeita
a Emilio Gustavo Lazus, vigia do
f-:Iotel Sta. Çruz, conseguiu a foli- .

Cla, por uma ardilosa manobra •

a confissão do criminoso, quando
esse era transportado d.:: avião
pETa esta Capital.

Pe�:ram os policiais i'IO piloto
do aVIão que realizasse uma série
de acrobacias perigosas.

,Lazus, acometido dum choque
nervoso e cuidando que era viti
ma de um desaHre de aviação,
confessou todos os �eus crimes. A
policia._ que espera prende'l os

cumplices de Lazus, apreender em

poder deste a quantia de I 13
mil pfWS, parte do roubo.

DOiS MIL TANKS
ROMA, 22 - Noticia-se ofi

cialmente que áscende a 120
�il o total de etíopes que
Ja se submeteram ao domi
nio italiano.

UMAOPERAÇÃO DE CRE'
DlTO NA 11\lGLATERRA

NAPOLES, 22 - A bordo
do «Umbria» palt:ram hoje para
a S,muLlandia 62 oficiais. O re

ft:riclo navio leva 2 mil «tanks»,
duas auto-ambuldnci' s além de
uma companhia d� intendentes,
motorisada, e metralhadores.

O itinerario dos
combois etíopes

ADIS-ABABA, 22 - Consta
que está em negociações a reali
zação de uma operação de crédito
na Inglaterra, para a compra de
armamentos, no valor. de dois ,mi-/ Umlhões de hbras esterlmas. Adian-
ta-se tambem que a Etíopia dis-
põe de fundos na Inglatern, para
a aquisição de armamentos, de-
pois da suspensão de embargo.

acõrdo. "em

DJiBOUTI, 22 _.

Anuncia-I'5e que os comboios de mrniçõcs
estão alcanç':1ndo a Etiopia, atra vés
do seguinte itinerario Berbera-Jiji
ga-Harrar.

LAURA LA PLANTE FOI
SALVA DUM INCENOJO

LONDRES, 22 - O corres

pondente especial da Exchange
Telegraph junto aos exercitas
italiallos informd que estes fize
ram cessar a arrleaça d-:õ serem

atacados de flanco pelos etiopes.
Cinco aviões italianos volta

ram de suas excursões de bom
bardeio e r�conhec;mento com as

asas perfuradas por projectis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DISTRATOS

, no

Uma

L'c'nin.gc próximo será realiza- \'
com brilhantismo.

dr o f.Jen�:lt.imo encontro da tem-
NÃO TEM FUNDAM�NTO

>C
• .a olicia] da F. C. ID., en-

l ,dO':ci' Atlético e Avaí C'
. .

borna ônlem msistente oato
f bor» o primeiro tivesse sido de que teria havido desinteligen
�''- ., do Il.J domingo último p -lo gencia entre os secretario geral

�\ \' 1. não quer com isso dizer da Federaçãor e o tesoureiro. Am
f>' .� ,Jaluda lhe seja írancame ite bos pedem para desmentir essas
,-l, -,' '''ora'',,1. O tricôlor possúe U'TI inlamias, pois nada mais houve

! I I'
'" '

.) ce va or, 1aJa Visto o en- do que uma ação interna da en-

.,: oJ contra o «Hercilio Luz» tidade a que pertencem, com re-

d de domi 'I''- i.l ua errota e oommgo u timo. lação a viagem a ltajaí.
,,: A\ aí lutará de fá to para Ambos são amigos de luta e

ITI"l)�· .r-se na colocação, afim de nunda esqueceram, esquecerão ja
ç,-,C '[1' n'J Gnal la temporada em- mais, o dêver que têm e que as,

p;::,r"o; ada com o seu rival de to-
sumiram.

LlO� ') tempos- o Figueirense F.
C. v • so (J clube passe por esse FESTEJARAM A VITORIA
0h�i':l'""llo de domingo, marchará

disposto a vence: o Figueirense
.x.m ele disputando, !no dia 3 de
No)',", ebro. Vencendo ainda dis
P'l[Cl!' der');S a final, porém, o

(�:1�; c � ;lle Yrar;;. as esperanças
, -peonato. AgualC!f!mos pois

i _ J
" ::::" te enC'Y1tro entre esses

. i 1· , L'�;3. vitoria não se pod"

-(l-

Algumas carareristicas das superaeronaves que a Panair
vae incorporar á linha Miami-Rio-Buenos Aires a partir

de :Jx.ovembro proximo.
-0-

. '.

Conforme divulgámos em e.li- mas.

ção anterior, realizar-se-á dia 30 Perto do céo-Ivone Brügge-
do corrente o grandioso festival rnann,

artístico promovido pela S. B. Cri- Chorando as maguas
- Narci-

xa dos Empreg:\dos no Co.l1:rCIJ 50 Lima.
em comemoração ao Dia dos Em- Dois luares pequeninos- juFe
pregados no Comercio, organizado ta Jorge-Ncrí Moura.
e abrilhantada pela exma. proles- Arrep ondimento--Icléa Vieir-,
sora s 'a, d. Ondina Simone ÇJ:lwr, M'lngueií3·-1 vone Ulüggeman:1
om o concurso de! suas gentilissi- e conjunto.
mo; alunas e de distinto, jovens. O Tocadar de violão- Narci-

O programa cap.ichosam mte s' Lima.
No. do ReR,"S, 1492 organizado está dividido em tr es Foi numa n,J:k a;3im- Icléél
Data 21-9-935 partes ric irnente cheias de brilhan- Vieira-Nazaíeno Simas.

DeJorge Mayerle, comerciante. tismo. Qu�ixas de Co'ombna+- FanJ
brasileiro e Carlos Rc\ter, iridu-. A primeira e segunda parte, WanJcrld.
trial, brasileiro, ambos casado; e como já é do domínio público, ,. Samba o rneu samba - Ivan"!
reside ites em joinville, SO{ ias da con .ta de muslca:� classisca e de' BrÜf5gemann.
firma social "Mayerle & Richter", esplendidos bailados.

I
Meu moreno-i--julieta Jorge,

para o comercio de fabricação de A terceira e ultima parte com- Seja breve-r-Narciso Lima -

l.entes, escovas e pinceis, resolvem pota de marchas, sambas e can- Nazareno Se'Das,
de comum acordo, dissolver ames,

1

ções cariocas, obedece ao seguinte Pistolões-Icléa Vieira e con-

ma, retirando-se o socio Jorge programa: junto.
Mayerle, pago c satisfeito de seu Ouverture-Primavéra no Ri(', E bateu-se a chapa - Faní

capital na quantia de 15:000$, pela orquestra. Wanderleí.
em moeda corrente, dando inteira Serenata - Amarí Cunha. BÔ:l-noite-NcrÍ Moura e con-

quitação ao ex-sacio Carlos Ri· Meu últir-to L.1.--Dcrreual Ro- junto.
chter, o qual assume desde já to- sa, E' de notar-se que entre es

do o ativo e passivo da firma ora Tic-Tac do meu coração--Ju· tes sambas C3.rJOC s figura um cata

estinta, continuando com o mesmo Íiet a Jorge. iinense Chorando as magtias, da
ramo de indu tria e comercio; 01) N.io faltará ocasião-FaníWan-

I autoria do nosso e timado conter

a sua firma individual ou socie- derleí -Narciw Lima. raneo, sr. Nar. 50 Lima, o qual
dade Que venha a organisar. Minha palhoça-.Nazareno Si� seré cantado pdo autor.

Grande t �m i lo 11 proclIfa dê

-dTO.

_', '1JmO (ev" a espinhos missão

Qe m "cal' uma ala muitíssimo pc

Iigosa. Mesmo assim portou·se

ir. por viajarem as mesmas sem

pre lotadas.
Com a introdução no trafego

desse novo tipa de aeronave, cu

ja capacidade e conforto ultra-
Os tamandaréenses festejaram passam tudo o que se fez até

a vitoria que obtiveram sobre o agora em materia de aviação co

forte conjunto do Atlético. A mercial, recebe a aviação civil
turma se reuniu na caserna e brin- brasileira um impulso considera
cando a valer. vel, permitindo um desenvolvi-

Sodí Viera saudou seus player-, mento mais amplo das relações
ao lado do seu esforçado vice-pré- entre os grandes centres litoraneos
sidente, desejando a todos que de nosso país quer pela maior <ca
continuassem assim, nos futu: os pacidade dos aparelhos quer peIa
encontros. A coisa esteve bôa lá extraordinaria redução do tempo
no cantinho do Tamandlré. da viagens.

Para possibilitar esss! melho·
ramento, a Pan Americana Ai,
ways adquiriu um frota de CU-

pers analogo� ao famoso Brazil- Analise prévia de toda materia prima, fab.-icada -��----------------Assumiu real interes:e o nosso ian Cliper, enormes aparelho:! ou comprada. �� �r� ft �
concurso, na sua pnmelra apura- quadri-motores de 19 toneladas, Analise de toda partidl acabada d� faz-:r para ve- � (ti "" tJl U�
ção, Embora os clubs Figueirense com capacidado para 32 passa- rificação das preparações rig )íOSam�nte exá:a3 das subs- ern �
e

. Tamandaré tivessem reservado geiros e grande quantidade de tancias. P \UI�FI.E3
cs seus coupons, talvez ficando na correspondencia e encomendas pos- Prova de atoxidex, polia injeção ou ingestão por
rroila, o Avaí encontrou'no Atlé: tais. Detentores de quasi todos animais, acompanhando-3e a ação farmac )dinamica, de O sr. Aítul' da Siiva Fari-
tico um temivel adver5ario. Aliás records mundiais para aeronaves cada partida. as, funcionaria fedcral apo-
já esperavamos tlldo isso. Só nos de seu tipo, esses aparelhos de- Prova de constancia dJ PH, por métodos electo:né-'I sentado,

residente em Lagu
surpreendeu foi a colocação de senvolvem velocidades superiorres ricos, de cada partida. na, depositou, na Delegacia
Féza. O Atlético se colocou oito a 300 quilometros horarios, pro- PrJva de esterelidade backr;ologic 1 por semcldu- . àe Policia; a quant!a de ....

votos apenas abaixo co primeiro porcionando aos pas5ageiros ins- tras e cult lr3S de cada partida. 1 140$JOO, para ser distribul
colocado. Com dois pontos menos talados em amplas cabine� um con- VARIOS OEPAR rAME,'HOS TÉ >HCO:; E3PC:CI \r.;5 '.- ,do ao' p ;brcs de:)'a cidade.
Féza :permaneceu na retaguarda forto e um luxo inex ,'entes em DOS ATENDE_M EXCLUSIVAMENTE AO.) TRAB \LH 1-, D': I

... entr2;,a será feita no
da colocação de Galego. O hi5 quai::.quer outros �àparelhos co- CONTROLE. prJximo dia 30.
apareceu com 2 candidatos; não merciais do mundo. �*���W; ��. ··,..j""�(.j'�"":k"��.�t.:"i'J.<W2,����."w '�� '�j':!1'"f���4'tiJ�(��.g�)'
fôra isso já estaria b(m á frente Entre as inovações praticadas • �
dos demais. E' Que lá na caverna nesse tipo de hidra-aviões conta- •

4 d
�

do rubro negro ha dois partidos, se um salão de fUfm�r, com�ldas �
.
e ;..·.11".',.··1'.�.'. rO'. �

que não confiam em macumba. O mezas para as re elções, to! ete a � .

�

_ ��"
,-,' consagrado back do �at"- Tamandaré tambem adotou a tá- completo, refrigeração especial para ., �� .

cii Vias, que deveria jogar aqui tica do Figueirense.Preferiu aguar. os climas trapicais. reve3timento I. f�
!.J('lü Atlélico de Imbituba, con- dar a notic:a da primeira apura- das cabines de material refrata- O �
fG� \:.. fô�(l, conv;dado, foi:) me- ção. O Independencia tambem sé- rio ao ruido dos motores, equi- t C O L O S S A L S 'O ta T E I (I �
,

- i)omem do quadro local. Sal- rio concorrente vai fazer surpre- librio das vibrações, instrumental U '*
.0" rJ«.aicilio de um score ma:or. sas. Não acredita-se que o Flo- completo para vôos em qualluer II-Ir. ia visto um schoot do Calico rianopolis permaneça na vanguar- conaição de tempo, além de ou- NA
a 8:)al, quando ninguem t'stava da até o fim. Finalmente 1uem bOi serviços que já grangearam
l'a ,ét8. pHa defender, nem mes- vencerá? O Atlético mandou só para '1 Pauair a fama da mais

'F' ,_ a\lw�iir;, e () lCO apare- a amostra. O �om está reserva- perfeitas organizaçã aeronautica da
,�,:! 'ir", do milagrosamente, a do. Mas o Meua tamb;� é dos America do Sul e uma das mais
Lclr-. ha dvi:o palmos de perigo. I bons e usou da mesma tatIca. Se- perfeitas e confortaveis do mundo.

Fç. HL�<l defesa empolgante. rá que o Iris soltou tudo? O Daux Com os novos Clippers, que
Li.0 aí Ól; otencontro declarou é um perigo. entrarão no trafego nos primeiros
aos elo .:ombinado que estava Mei reles não I

dias de Novembro proximo, ad-
mu\to bem impreo"lonado com os quice o nosso pais mais um pre- •
ôiarlL:iros dos visitantes. Achou gostOU... doso instrumento de expansão ii
uma linha rarnda e- preciosas. O trio Daux, Aldo e Meira social, economica e comercial, G
Viu em Galego o perigo da li· que acompanhou a embaixada obviando por meio da genial des
rha. i� estava cansado para con- não deu uma folga em Meireles. coberta de Santos Dumont o ter-

i" os abques curtos dos rapa- O rapaz ficou aborrecido e o rivel obstaculo que as distancias I
t�S do C)mbi!lado. Daux não deu uma folga. Aldo oferecem á unidade moral e poli-
;' lilma ainda que a eqUipe convidou Meireles para uma luta tica do Brasil. E progressivamen-

L,tD\'� boa e mereceU vencer. de cinco rounds e Daux era o
te graças á emulação entre as

:_.' co é muito gentil e joga fu- juiz. Walter era manage de Aldo
emprezas aeronauticas nacionais

1 1 d I e Meira de Meireles. Dauxno· ,

ko'__ e c asse. e extrangeuas, o nosso pais
4' assalto deu a vitoria ao Aldo irá adquirindo por meiu da na-

por K.O. O Meireles irritou-se.
vegação aerea um controle precio· E

. .... .

b
' ,� ,.,J

O Miguel Daux desapareceu e
50 sobre as distancias, aproxi- O X Ige apenas a c � n \.. r j U lç :3o úe fi

Meireles, mais esperto, ficou no mando e veinculando peIo elo das G I$OOO Pa ra cadasorte Io G
rink.•Que rumo tomaram os ou-

rotas aereas todos os nucleos de Z •
tros?...Até estas horas ainda não I III: , I

<: Fd �

foram encontrados! r���!�c��rrit�:ro�rsos pe o nosso

I ii Hab1 Itai ·vos .. nsereve � �Jvos � .I�.'Comprae para vos conven- Dal a alegria alviçareira com G
cer O formidavel e economi- que os brasileiros receberam a no-10co SABÃO INDIO. ticia da incorporação dessas po- •••••••--------fjOe �GeO$G.

Não· 'causou surpreza o entu

áasmo com que foi recebida em

todo o B asil a noticia de que
a Panair vae introduzir um gran
de melhor imento em seus servi

ços aereos incorporando difin ti -

vamente no trafego do litoral
atlantico O> gigantescos e conlor
taveis hídro-aviães do tipo do Bra
zilian Cliper. E isso pelo moti
vo de que, familiarizada com z s

cousas da aviação, graças à pon
tualidade e absoluta segurança
das operações da companhia. gran
de parte da população brasileira
e principalmente os viajantes ae

reos só sentiam que lasse tão

d.ficil ultimamente conseguir-se
passagem em aparelhos da Pana-

derosas aeronaves no traíego aereo

ao longo das costas bratileiras

d -sde o Cabo de Orange até o
it���·�ico e Avaí em renhi
dfl embale de futebol

-0-

arroio Chuí.

Junta Comer
ciai do Estado
Mês de Setembro

"CREDITO MUTUO L"�

DUf)LA ALEGRIA

PersegUido pelo
Atlético

o rigorosissirrJo e inex�edi
vai aparelhamento de con

trole dos Laboratorios
RAUL LEITE

ingre3S('S í an cstt_; eSyêtacuio, o

q1le [ará obrigatoria uma reprife,
visto as localidades do Alvaro de

oliamos ainda ao noticlarIo
la ,xcmsão do Combinado da
,"" .

I'
..

d�_ <:.·,ta, f::glstram05 aqUI am a

;]i.'· I)) p0!1t03 interessantes. Ga�
1 '.' do A vaí foi o autor do se

; : .;0 tendo do C )mbinado, re-

:�. J 20 assim a fa�an� a de 12
de \"hio. Perdia o combinado
d··, \tlético de São rranci�co de
:: x- r, um penaltí foi marcado e a

,oi' '1' Galego empatou. Depoi
do jôgo Galego esque 1Iou os

h 'u,zes; todos curiosos ig,noravarn
( motivo e só hoje :vi .mos saber

e Galego atravessaVd mais uma

! mavera. Embora tarde, desej'i
s ao excelente dimteiro ma

lho, ° um futuro brilhante cheio de

Carvalho éstarelT, t, t dmente ocu

padas para v "premiereu,

UCO GOSTOU

pros Jeridudes.

Premias em rnercadorias

BONS RESERVAS

5:575$0-00
Por 1$000

�;' .mto Aquino como W lide
c.. .ituarem a contento logo que
co '."ceram o terreno e o jôgG
2m -

�us companheiros deram bem

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicic.bde n�

CREDITO MUTUO PREOIAL!
A OREDITO MUTUO PRE-

D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$OOO

",

,., �-.''::

.-1
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i;' GAZETA
... _ """SEi;'� �·-CÇ7 '",,"��.;'F"j-'S""�r:-l.S:"'�r;:����jj������������m���������� """��

�.-�.�����:���t��J'Z��*"t�.:J���I��(������í��(�� �'�h('�l;1c�!",�"��� ��������'M��������
�,��: ti:; .. i�f�\ �... ':'�i!--�y

I lt�:v o,, "9':-"7,1 �,r.;,.·"'.',.�,-:.J.·b".·I;S�lt�j�i; �l�;:i ' .· )4
�'" t�f� � • ��f�1 =:::':�m;",��=_�_'.","_",�������l:�:;'�����WA!"'iSz.. 'iS UI:JU;L';;..2;:q\":;:s:.�",IWC.t'�;� �.. ���,ii�� �
� Matriz: L... I POL..JS �
t.:-�� r�=� � _" P""'" AO'=:, ".,r=� e;:::;�r��n�

Blurr\eí\8U m .Join"vil!e Seo Francisco - Laguna Lages ��
�� j=UI !iioe� v � � MostrlJario perrr'1anet"\'ce em CrL.�zeiro do Su:1 �\1� �-.'�!D';� Sec{.')ao t-je Secção de Sec9�n de "

f:�j :.

r�rj FAZENDAS:

�l�1 Fazendas nacionacs e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACH!NAS :

.'j....t...�'.!I i� Morins e Aif".�odões Machinas de beneficiar �madeira
rt1 Lonas e Imp'énn2aveis Material em geral para construcções: Machinas para oiíicinas] mechanicas

���1l\\� Tapetes e trilhos Cin.ento-ícrro em barras, ferragens para portas Machinas pua latoeiros \.�
�� Roupas Liras e janellas, tinta Machinarios em geral para a f�lavoura:�'aradcs, ��
r I Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

�J.�� Linha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de esplosão, Jv\otorcs �

�:;� Lã cm novellos c meadas Louça esmaltada - apparelhos dt'" jantar - talhe- eléctricos �
�}�..:l Sabonetes c Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �l
trt� Alcoichoados c Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancacs, correias de couro e lona �

[�,�� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes ����1i.�f' Toalhas e. �ua:da-nap�ls Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �

I\� Sapatos, chincl'os, meias Productos chirnicos e pharmaceuiicos sorios, serviço mechanico

�� Dcpcsitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e cantaras de ar GOODYER �I
� Charutos «DAi-,ll'·lEMANN» Bebidas llélcionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �

��.. :�...:�%.'.; "Carl Hoepcke", "Ann· .....
"
e "Max' ��;;; t:..rl-ipre;za r',laciona! de Naveg;ação "Hoepcke1'--vapores I e n n �

�
Fabrica de Pontas "Rita M 2�rian - Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" . - Estalelr "A�ré";ltaca" �� • ';'7. .,.".'ç,-

• - Z"C -:=r "" "�'�"-"�r"7-r�.=",���\Z\>""��-�"?:;:"')--=;-�""�'����"����!��� ��p.,�w��� ����
�

+;i-'�.2�ll�����,;�:i.::'Vz�����d:.::;/��[�r_;�����(��G...��g�������f:'�'f�t"..$�t�����hM����M��\���!o .,'. �SY'AVâV.A.��!
_

r ! 'r'
• ,.., 1/' L"/ d �-=-Fabri�a_ de M-o�ei�"=-C;tharinense -I' I Centro de D��ersões JAVA'

Sociedade tmmouuiana U]L utrtnense imita a D E

\,j'iiia 8Edr-�t()a!�ia f-::>ôlJ!O Schlernper Autorizado a funcionar pelo Governo
DEP05Il o E ESCRIPTORIO i do Estado, Decreto n. 558, de 20

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na Rua Conselheiro N�;:tfr3, 126 - Esquina Pedro Ivo I de Março de 1934.
VILL/\ Bi\LNEi\f<IA procure hoje mesmo o nosso Teteohone n. 1632 IEscrtptorio e adquira l):,:( ou i'vlAIS lótes. Amanhã ,�=,....=. - ==-- nt.·mft S�r'''''1IUr;�. � .�e Dar

I
.

=�-=.=-==-��-- .

�Pe'drode Moura Ferro U u �i!i \'li Illh�� �ilI D
va em m.us,

I

J-\gE�n're de Vapores rEncarrega se 2e classificação, medição e EMBARQUE de

Itodas as especics de madeiras serradas, beneficiadas, em tá-
'

i
ros, etc.; cercaes e mercadorias em geral, para qualquer I

[-Glto do NORTE e SUL '1Serviço garantido e rapido

j'Pr��ços rnodicos
SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

------��s�<�eG�i$ ��,���}���e�ef{iJJ.�������,.����.������r..�ij.���mi.:.>.�,�:."���,��.. ���}����ç��=·-,.I�����·��,·.4
<H?1, �1

""",_"<!!PQl!>"_�q"", .�!! ������ �(��,��� �
aia" :� �

�� p� A7.·�J lR.1!:I·'- .(27"n tae b' e·m ! �\'�)
D� e

/ �.� �
�*.� �������d�����'�������.�������-- .
•• •
�@ �

B '1 �", m .fS�rasl �,,� �')i:.j A.'ieneia Moderna de Pu- �ª

9.000:000$000 I � � ��
38.000:000$000 I blicações, corri, séde em São Paulo, I18.170:403$540 '

t' d f" la d I G I13.496:912$949 I
e au orlza a e isca Iza a pe o overno

2.435.044:063$157 $F � Federal e possue a carta patente n. 112 ��1
4.1t�3d:04s06o$s60E·s6tados TI, i1j'Ageii��s, Su�·Ageri{i3s e �eguladore8 de Avarias em "

do Bnu�iI, no UnJguaí c m!$ fninlj'ipais praças estrangeiras. --IF' I' 5 FO r rn idave is sorteios proprlus, tres vezes �
f� Agentes em lonanopo l�:

� � por semana, todas as segur.- b
�� C� n1 pos Lobo & C,ía. � O das, terças e fHtxtas-fe!ras, t),:�
O

M

,f:j f 35 ( b d) C' P t I 19
�. � Extraçao com glob�s €I" cristal. �

� Hua Conselheiro �'lia.ra, 50 ra o _·alxa· os a , � 7�� _.. ��) TELEP'ONE N. ],OS3 END. TELEGRAF!CO ALLIANÇA �..�� �� �Ã\1
fr_." rrJr}, r;i.� ,A max i rna !i$Uf'� e �9cr.esthlade; pí)i�, m� sl.lr- �]

� EsC r ftód c5 e rn L�aguna e i ta j a f �;� � L teio� SZãD p, Gzenci:adtHS P�!O. p@vo. I

��,.��"'��._.�.t!;�
B I L

f� g� ---- _j :�C!i Sljk:Jw.c�ger"')t.�s:s er"''''') ut-nenau e é�ges �ti �
� .�
·:·.�G·G�����----_._--�·-------���$�GO.�. ��t�����*�$_ .._---- G.G��G��

Planta de urhui1i�mo rnndf.:rnG (L�vid<lrnen!e appro,:,'��JG
p-la Preffitun l'v'hmicip'll de S:;_o J()5�, cHj'l cópia alh .:,-'iC

archivacla na mesma Pref:.iiuLl.

Linàa \n'J:O POI1crarnica.
E'3pt��nfjiô� rrU::"1 Õe banho:::..

O�lHrno nn.r)cenrv oe O�1�1t1 11 "1L.v"jeL
rF'�'r�n···�.:; f O ip�L;nP19!itq plc nos.

f:j VilLf! .BALt i E::FF'\if'l Di:: Tf'l u:

leOa njQtfo�1 0(1 t?oniç� ! �c�··_11i:) LI!z
8UD (iu (j·'8,..-.ÓC Quc;·t:z! r(:c\ r i', r-rn ccostr'uL\ão ..

a ",J�;�� t��'��;,\�;�·J_�}�;�oG�����)�:.

I J 1 1 '--�-')--� f"" I'

I

S"IVidn pc i," Lii;,n" de UlmHLlUS oe 'iNlôllC;:AlIiS
re��'3t�o" e r�lorianoi ()�Ís �*-Dl?;uassú.

I 11.*(�;C'1rlC·-:·('Q �-ilPl"1c:r1n" i�IPt::.(lp �n�.,;ft"n.. 1 t.. ,.. )\"�
�

.�...... v t.� ...�{� ....... .; .... 'lo- _. _� �vuu
-

fi S'OCi,.:(,(1[)·" Sq rilCClri'�CJ(1 �Q coilslTucçco oe Préõia�
ca Il'te3 CJ[l[I'.:i:' ,'ies, me:Jietn\::o o pogar,12fllo àe U:ll0 entraoa a

ur,s!a e o rç::,,(1 ie C:.:'l pogan12íllQ5 rneOSCi12S.

, I -

a ,oao

iHa/ra, 82

""-.1 T t. n·...,') N'�O! 'Cl-10'1 C""ll ,. r"" 'n '+"'1' "U'Ui'\ :(1..)1 ',IL Li·t ... Vi \) .....U.il'_.1._lV L.. -,. ••. J � ..

FUNDADA EM �a70

Seguros Terrestres e Maritimos
PRIMEIRA do

�

I

.(
./

I'refiram sempre o ine- Advogado
ç�ll�\l(l\'cl SABAO IDIO de
C l ; itiba. I R.ua Trajano n. I (sobíado

Arnbier.te seléto

Ao som do repertorio do
"J ava-J ornai"

Fiscal-- JOSE' í\t1ARTINS

Praça 15 de NovembroE ARIMACHADO '':b\'�
JYm::s'i',I,U. ���'\;,

V preços
BÓCA. " \", especiais e

()�'\J
horas mareadas

.:'-J Raios X
Diatermia
Raios Violeta

t
___�.�.,�-������-=�,�_�mW�s��q»��,������__..� _
&r'EF

I arz
Com

5ch

Rua Felipe,Schmidt, 38

't>.\
'�.;�t� ')
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A @AZETA

»

C,,;5co
b"r',�'jo
5';500
4))00
6$oo()
9 �ooo
'(',000
7$000

»

»

»

»

»

» I O;t' ()QO
6\�'(}oo»

»

Gil; JOO
10$0)0

8$
.16$

Drap de seda sortimento de 20 cores de
Pcatr de Gazelle, sortimento de 18 cores de
Crep Podange, sortimento de Iü cores de
Crep Mate, sort.n.cnto de l O cores de
Crep Arnôr , sortimento de 10 cores de
r' "., .

I.�rep i-rque, sort'mcuo de 8 cores de
Crcp Pique superior, sortimento de 15 cores de
Crer ele Seda Chircin, 14 cores de
Yettudo Cltiffon Francês da melhor qualidade de

Por 1 '7(.,!� 00. l,iJO J

20Jooo
17$oco
19$000
15iooo
11,000
14$000
16$000
40$;000

24$
')I;"l>
J .....�"

24;1j
28$
24��
15$
J8�
24$
601$

»

»

)�

»

»

»

»

»

f$�m1\1paria d,1;'j� rrF�,] ríess e m�ís m�d®rm;.s riJ r}1�f} e

@ ,w"nLrt:iNle-Q@ ®Ó m� t�:,®a 'fR�$ IRMtH;S

Crep Podan.ge Estampado moderníssimo
Crep MOf.lgoI Estampado idem
Crep lir,gerics Estampado Idem
Crep �stamrJado ele

.

-------. -- -----[_�-:g,._�:�;:;7,��g
t�í�!"I;";�"'�1 de C/�'.·IC·'S e op�.. I'3\' ...

.'1
C: \1:,<," � � � ; � , Iv '>i...:P:Ii �!'..... iJ�_ Q

13$000
12;pooo'
12�)()Üo

14$, 16$, 18$ e 20$000

MORIM de cores sortimento completo
Opala fina de todas as cores de

Opala Supe rior

1$6 Por
2$
2$000

1 (li?,., ol!'_J\) ,

1 ;pSoo
e 2%200

de
»

._ -=--
._.

----��;
(i/i?".;;)
[t'" i

(!t�i'
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I

�1 '.
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-: !.� i.).-.o;�
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._---_ .. _---
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���
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Casaco de Pd�, tipo ela cle:�21;' ia,
(3 na de oe.c oe

, ,

f:eIlard de c.versas qualidades de
Idem, idem i iern de »

rll

por
! sn,';
1 DO ,;

Por ] i Oi�oOO
r� o' J_�, •

,)!JJpJUO»

.

,

I F2); j
l..--!

I [::-=.�
,Ij-'
t1
l :y--""

(.1"
-'

i.il

�----------,�,=�--------� •
.---.------0 «�J--------_---__, -_-__=__=__=__=__=__=_--_--- ��� �*

lj.i�4<"J!§;g������.�.:5:S3!i�n=<�:;a:�I A CASA TRES mrvIÃOS, I�
1
__ 1 é a única que vende as suas '11
II mercadorias 20·�. mais �aratc que I
= I as praças do RiO e Sao Paulo, �j

IU;��:::::�

100);-;000
,
-------_._--

:. ",:"_�
-

1>;- Cl �,.� '�jf...;: 'Wo'" �>I... �' "---�\;,�

� cc:...

Cc.:�r�� c

•

l,
, Cold12S de seda com 3 bicos

Colchas de seda. CCUl friija
�: 5��ooo
L10;;·, .ro

,

1
',.,
"

1_.1."1110 lrlandcz ':::,;';1. !., "'"0M de r,
"1�'" "'I,,'IJ" ,-- "" "1': C" o""''' _L ..... L' ... 1.; 0 '.., ii li '\. 0, a t ::;,{l 1!i1.::u\.! 11 .. ,.,),1

dr> 10·lf 1 1 c 1
" í Ll' 1 r � ',)' n[ .;. r·�'

I.r.l' "c r O �
- 1 'r')' J .... �,' ,;........" t -!,_'t.'" e
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"

... ) >, L..:..:.r"1'), ,'i �"!, Lt; e L L' 'n..,
------ ------- - --

"'" -----------.

(��; ;;���._"! .ie

ur'iHO BELGA de 2.;:'/: ill';. {� ;drl,�Uré'
Linho de cores de 2.2�� rns, dia; .IU

Cretone meio linho 2 1':':3. (.;c l..« l1'd de
L�'

C;"CLOI1P 2.'::0 11-1<::. ale '�"ry"l"
_ v ...., __ lei ':�_,�t,Ll

Crctone de cores 10 1:< «e J"(, 'r.l

, r. c.

10_" )00

L O ,00004(�.L ii"
12 �

c

Por 0:1)000
b,;,8,0
G:f',ooo

Capa de borracha para senhoras de 120U
Idem}) » » )) ]60$
rdem}) » ,) » fn·ssLac..:.::CG$
idem)} » imperrneav .... l(li�il',m"·;�,,� 22(\,;

Por lOOÜlco
120�3 )00
lc;') .OD

1 [5 )$')00

»

»

»

l/leias I; oussclin ulimo ii, o 17' -d....=n'ss: ''I

Chijfonete, as melhores tnri 'S do 1 'rastt ,'01'
Me.as de seda natural, L'c! [111\'

Meias para homens artí ,« fi 10 de
Meias de seda Tango

c -:.
.. / ii)' ; 1 �5')oo

14;i"orjO
71;000
1,:'500
4$;00
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A GAZETA

nossa historia

DIA 23 DE OUTUBRO--S. JOÃO CAPISTRA�O
--�tJ--

1714-0 porto de Santos-Pela carta regia, expedida
nessa data, foi mandado que o perto de Santos passasse a pertencer

Diariamente, publicaremos quo- 5erão conferiàos aos primeiros :í. Capitania do Rio de Janeiro.tro coup oris , ôiviàiàos em àuas e segunàes l uqo r ce. Para a série
series, cob z nô o aos 5 clubes àa A, àa qual farão parte At'ético, 1869-No Paraguay.s-Ci coronel Fide!is. commandando
rapital, ou sejam os fíliaàos á AJoí, figuzirense, Iris e Taman-

uma [orça brasileira, depois de gr; n le resistencia apodera-se da ci-
R J

-

P' t Il' 18 f. r. D., a série A; e aos clubes jaré, "ti 6azeto" conferirj uma .

ua oao ln o, DO Estreito, roqueiros, 5aco DOS rico taça, com gravação em ouro; J.ld� de Caraguatahy, a quarta capital do dictadoc Solano Lopez.
(sobrado) Limões, 5ão José, Falhoça, Si- 2. lugar 1 bola tipo inglesa. Ao 1888-A freguezii de Campo Alegre-Pela lei n.

quo saú e Tijucas, to õc s não filia- melhor jogaDor De futebál---1. lu- CC>

úos, a série B. gar, uma m eônlho àe ouro; 2. lu- 1240, de 23 de Outubro, foi criada a freguezia da S.S. Trindade
Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6AZETA quer res- gar uma medalha De prata. Para de Campo Alegre, cem séde no Íogar deste nome. S�us limites eram

17 horas ponõzr a05 seus leitores essas 05 clubes e jO;jaàOre5 00 s ér le 13, -

interessantes perguntas; o ub l irur-ernns oporrunurnen le 05 então, assim delenidos: Ao Sul. a linha que liga os terrenos de pru.-
--Qual o melhor jogaDor àe tu- prernlca que estão s cnõo culõu- cipe de Joinville com as terras de S. Bento, da sociedade colonisa-tebál?

.

Josamente estuàaà05.
--Qual o clube De futebál mais HOTA--Os jogaDores DOS clubes dora de 1849 em Hamburgo: até encontrar no cami lho dos Frago-

simpático? filiaDos não serão constõeruõo a
sos o ribeirão Neoorinho e por este até a ma foz no r.o Ne2To; des-Pl'eenchiàos e rernettõos a esta Jentro Da s er le S. �

Reaação os couporis que publica- ta foz pela margem esquerda do lia Negro até suas nascentes a en-
mos Diariamente,--aos ôorn in qo s , UM FESTIVAL I r h d � d d II

..

ás 9 horas, for se ó a apuração, cO:1trar a 1Il a e __ernarcação as terras ·lque e pnnclpe.
,

com a presença D05 intere55a005.

1 ......1 C tHorA: Os coupona De uma sé- Para a entrcqo o�s5es premias. �rrauja�ão ar azesr!c, que f'ó r ern erraàamente pr-ccn- que se õcr
ó

no Dia 29 De De- T .

Rua Trajano, rr 1 sobrado
a
chlô os com a inàicaç3.o De clube ou zembro àe 1935, "A 6azda" orga 'I Iam ft �.o. .� � ...JIO d -.a

I jog.ao"
O, outr-o "'C;'. ser-ão ínu- nlzurú um ",,[,nl, ,,,"uo[ 0,,- iii... H�. "l;éi' � 1Jt lD a;&'" M

_:elephone rr 1548
I t1ili;zaDos

na opu; a ;ão.

I
�ortjvo com alraente

programai' n i1,a. CI N E IMPERIAL
,=, =

_.

'�I ,SE'R � E A. I §.�:'B!S;_ª A estação alemã DJA, onda Continua no cartaz-e A

A
·

M O � Q I Ih' do Qual o melhor J'ogador
31,38ms., irradiará amanhã a

noite nupcial, filme dê grandeccac IO "' '

.

ua o MS I <ir Joga r
p,ograma abaixo, para a Ame-

�.J de ftltsb _I ? de futebol? .

d S I êxito, em sessão ás 7,30 to-
•

�
fica ou.

ra.;;
. re i ra tem seu escrip- ! A's 23,15 corresponde àç

1
�.

I (nome do jogador) (ncmedo jogador) 3,15 hs, no RIO de Janeiro c CINE ROVt..L

tório de advocacia á rua I 7,15 às I I, IS hs. I E
-,

7 8 30 hi 23.05 Anuncio orA (ale.
� rn sessao �s �, .

O·

I clube a que f. erlence o jogador (clube a que pertence)
_ A

.• ) C _J r� 1 .1 ras, - j 'ara num so ela- 111-
Visconde de Ouro Preto l �ao, _

português). ançao pai uia
: teressante trabalho de [ack

r I I I I (nome 'do votante)
a

e!2TI33'1 O M'
.

d Buchanan e Elsie Randolph.i n. 70. - Phorv: 1277. - ! (nome do volante )___ - . USICa vana a.

I
23.35 Noticias sobre a eccno- CI N E ODEON

,.·,=caixa Postal, 1=1=0=.=��t I
mia alemã.

• I I I I' 23.40 Entremeio. Terá na téla, ás 7 e 8,30
51 te:' F� i E. A �:�,:Jf3,.lJ§:.._"",ª 1 23.45 Ultimas noticias(em ale-; horas,-,,!lll/z�r e médica-

I I
_.._..<'="'"""""-........."' ..___....".

mão). uma reprise ainda oportuna
Dr. Ivo d'Aquino Qual o ctube de futebl.íl Qual o clube de futebol 24.00 Maximo Pavese: Nov:- do melhor e maior ínn.e da

Advogado mais.simpatico? f
.

t K f
.

I
mais simpatico? dades da Alemanha.

.

ascinan e ay rancis.

BLUMENAU 00.15 Musica de assopro. CI N E REX
1 (nome do clube) (nome do clube) I. 15 Ultimas noticias (em por-

Escriptorio :-Rua 15 d:> "luguês).
NovemL\ro n. 50

I ' I
1.30 O oul, no na vida de 110-

1 (EDífirio faixa Agricola)

I
(nome do voiante) _I

(nome do votante) mens celebres. S ·qu:::ncias mmi-

LTELEPHOHE, 58
--- i cais em r dor de Goethe, Feuer-

"""""""'OIII;I,lIiI'��������������!7:'
bach e Wagner, pelo dr. \Valter

�����

di"� ta � I inS
I T

a�:r5 Atualidades.

$) fi] ro 'lrf1u� � 11 t" 2.30 Cançõe; da Nossa Sé-
1°

_= '...... nhora. Um cich para uma voz
�............,..��...... élta e um quarteto de cOlda, por .

Radio-·Lswnpadas e Cfn3nla Fa.lado 'Herma1:1filc.er. Cw:;r;iGer- Os s:·s. franclscoBusta-

'I�trud H eh rt-We !ern;mH. 'l1lant� FiJ�o e A'nerico lJoyJe
: II 3.00 Ultimas noticias (em ale- Ferreira Instalai-am os seus
..

m'\o). consultorios médicos, á ma

I 3.15 Leitura, do programa, Felip,e Schmidt n. 38.

(a'emão, port.). Despedida DJA ,
_

:(alemão, portugu:s).
.

IRecolheu a
��.J���·=c;;'�i������r::��

� Nos Bastidores � multa
��

o E---
��

� �J Pelo Escrivão do juizo de
;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;�__::==.-�-�-------�._:. =--�.-,�-

" '1 �G!R--u�n-aliiiiiiiiã-diiiiii;;,;a;;;;;_"�-';;=Z;I
iiiiiiiiiiliiõiiiiBli_;;;... R;;;;;-;;;m'...�...;;;;;;;;_,� H O IIywood � I Menores foi ontem recolhi-PASCHOAL SlMíJNE s. A,. I:I',!' Des .....C,alv·lo de Sa' 1,',':. Iii

� rw �

_",�i!4'1 d 'c I t
'.

d t' C 't IIA! Cada seção dos La- ���.._�_... ����. a a o e ona es a apl a
LIVRARIA MODERNA t:1 Gonzaga" SIa II....D e' b f

.

R I L 'J a quantia de um con o de
� :1

.

U I ora,onos au el (e -O papel de Ca:los II da réis, proveniente do depositofunõaõn em 1886 � ! Dr. Osva�do Silva \i, Querendo receber este é urn laboratorio enl: Inglaterra me pelmlte, fa :_r, feito pela Empreza Cine TeatroRua felippe Schll11dt I ' 8
S b k precio�o livrinho, sem q :a!- agora) cousas que ate rntao Rex Limitada afim de ter se-

. -

.

a ac �I"I' d d dn I e t'" a TI negadas m 'oja
'

C'crixcl PQ�,tc:l! 129 T�l nuL 1004 ;. quer espesa, man e CI1 \:- pessoa tÉcnjco-aut..i�lOmO, ms- 111 .Oi I l. l· guimento a apelação que in-
Co ligo Ribeiro [rod. Telg. ADVOGADOS II reço certo ao sr.. Oliveira, ta!ações proprias; � �ll1ha I?nga c;.m:elra t��- terpôr da decisão do Juiz,

SIMONE ii paía á CAIXA POSTAL n. aparelham�Eto cm pleto do- tral--I1?s 1I1forma Sir �:Q.nc que a condenou, por infração
RUA TRAJANO, 33 iji,!

23, NICTI-IEROY - LDO tado de controle cÍentiko n20 Hard_wlcke, O a�ltolr bntamco do'art. 128 § 4. do Codigo de
Telefone, 1287 RIO. comparaye! a nrnhum outro, pc- que I ecebeu o tItUlO de escu- Menoies.

Ia coJabo:3ção dos Départamen- deiro do rei da a_ustera l\lbi-
tos E'pE'ciaI:sadcs, ,on como premIO maXIlTIO COnCu rSD

de seJS notaveis trabalhos
nus palcos londrinos,-nos De ccnformidade com ominut s de lazer durante a d'í I bl' � D"S D "pi!an�1 ln" , d "N II G

e I a pu Icauo no lafiO
II na fi �.§Ii

a-I � 111ag, m e e Wyll, �e- , Oficial acha-se aberta na co.
.1ft, n Ilil!IlJ ltcula que co-protagol1lza' J', . . ._

!tkC � Iube'PIA Nea I .
marca de lndalal a Inscnçaoco � nn� g �'. para concurso ao cargo de Es.{}ma e o amo., outra é o cri vão Distrital e Oficial doDa secretaria da Sociedade sornr-

� Registro Civil de BeneditoRecreativa «Plilnalto Clube», d Com? todo:;. os fans recor- Novo naauela comaB)m Retiro, recebemos comunico- dam, SIr Cednc ganhou, ul- '. rca.

ção de ter sido eleita a seguinre timamente, excepci0nais hon- Abertura dediretoria. ras em Os ll7iseraveis, com

Presidente-André Turibio de Fredric March e Charles Lan- Créd ita '

Alme=da; Vice-Presidente-Joa- ghton.
quim Simões; lo. Sec etarto - NelI Gwyn sob a direção Pela Lei n. 6, de 21 do
Mario Abreu (reeleito); 20. Sc- de Herbert Wilcox, distribui- corrent�, foi autorizado ao

cretario-Edgar Fróes de Castro da pela United Artists. Poder Executivo a abrir o

M�neses; Tesoureiro-Manocl S Nesse filme, como nas ou- crédito de 4:000$000 para
Schlichting; Orador-Gentil Viei- tras muitas obras cinemato- pagament.) ao sr. Elpidio Fra
ra Borges; Bibliotecario-Ht:nri- graficas e teaÍíais que figurou. goso, que, em 1930, quando
que T. Deucher. anteriormente, el bondadoso I Diretor àa Diretoria do Inte

Conselho Fiscal: Hermundino, obispo teve tambem ocasião I rior e Justiça, foi compelido
Abreu, �arlos ",,!e�ncr e Otavia-! d.e apre�en.tar fisionomia sor- a entrar com), essa quantia
no FranCISCO RibeIrO. ndente maIS de lima vez. ! para os C01[I,;;::; do Estado.

azeta
Médicos

Dr. Casar Avua

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clillica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Rcsidencia:-R. ES/fJJeS Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - T ratamento
sem operação e sem dôr

Resid. :-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consult .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

COTlSulfas:
das 15 ás 18 horas

Dr. SYLViO
FERRARO

B.

Clinica dê! Crianças--Mo
,

lestÍas de senhoras - Vias
Urinari2.s- Doença5 do Co

ração e Pulmõcs-SiHis

Eh:ctrJtenp1a - J1ai:cs
Ultra-Violetas

O)NSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 as 18

Rua Trj an 0, 21
Fone 1384

Den"tistas

Luiz Freysleben
[Cirurgião D 3:1 ':ist

- RUA D::CDCh(\, 30 -

T"pographía, E51ereolypia
en raDernoçãr, Pautação, Tra
balhos em Alto F\",levo �Ir.

�ndica:
" ----

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Grande concurso desporti
vo de "A Gazeta"

Pela

==�-===============� •

I Dr. Pedro da rll'oura ferriO'

Advogado

(Compilação de L. Nazareth)
SE'RIE A:--Atlético, Avaí, fig .eirense, Iris e Ta.nandaré
SE'RIE B:- Clubes do Estreito, Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES Pt�EMIOS

Aderbal R. -

da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones I 63 1 e 1 290

Dr

--= Dr.- Renato
""'....

==8arbosa==
ADVOGADO

Rua TrJ;a:Jo, 2 (sob.)
Fone 132j-Aten le d.a

mados para o interior.

Em sessão ás 7, 8,30 ho
ras - Voando para O Rio, fil
me que cOllseguiu grande su

Ctsso, quando da primdra
exibição.

Comsul '!orio
médico J

SÃO RECONHECID.\,\'ENTE os M.::LHO�ES DO NllND'-",
TANTO PELA FABr I �AÇÃO ESMER,\Di\ COJ\.F1 P2LA

MATERIA PRIMA EM.PREGADA.

ANTES DE ADQUm R:)ES UM R DiU P ,( C JR,\E OUVIR

OS AFAMADOS R'::;";EPTORES PH � L.... iFSi

Costa & Cia.
Fl.Ofl\NOPOUSRua ConselheIro PI! afr 8, 5'

Lojas
fua 15 de Novemtro, 70

Garcia
SLUMENAU

de ve 'das por a tacado e a retalho para
SANTA C ATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TR:COLlNES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -- cores firmes)

Seção

Tecldc s para:-Reposteiros, cobertas de divan, roupões
etc. Colcha�, guardanapos, lenços, toalhas de
ba"ho de rosto e de mesa. Confcção de (a
rnisas, calças, ele. Linhas para bordar.

ROUPOES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
FundiçãD:--SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa

bricação de '�aqllinas em geral, (ag!icolas e in
dustriais)-mvinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, (' hílpas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

c[e Limitada 5'1. ala.
elC. Aviso Previ06·[. ala.
Prazo fixo 9'1. ala.

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Banco de
Crédito Po
pular e Agri ..
cola de San
ta Catharina

Rua Trajano 11. 16
(Edificio propri�)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS

PA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMPOS.3IVr:L

UM ENTENDIMENTO

RIO, 21 - A policia desta
capitel quer conhecer o mecanis
mo pelo qual funciona a "Cadeia
Brasil», que tanto noticiário vem

lomecendo nos jOfl1=.is,
FORDE'US, 22-Com,lI1icam de SO:Iilla-: que o ca-tigc Para isso, [eram designados

imposto ôntcm á tarde, a 16 alunos de uma escola di:' externato peritos atuanos, que deverão reg-

rural, terminou tragicamente, cautando cinco moros e doi, ferid 'ê, 't

- pender:
Os alunos, qHe contavan de 14 a 16 ancs de ida Íe , ti- 10,-se decorre dolo para o

nham sido enviados" umi pedrei a da] proxirnirladcs da escola, -1 dencac ea o:

para trabalhar sob a vig.lancia dê um mestre. De repente, d a- 20.-no C2�O afirmativo) expôr
bôbada da escavação, sobre a qual se encontravam, desobou, soler-

em que consiste o dolo;
rando todos os rapazes, cinco dos quais foram retirados já morto'), 30.--se o sistema denomina-
horrivelmente mutilados,

, \ do
«Cadela Brasil» e lesivo á

Um dos corpos estava cortado pelo I, elO. sociedade e em que consiste a
I

esp-rteza.

Só llOje um amip,:l nos

chamou a atenção para uma

estinda chorarninguenta so
'

b.e a "questão do pão",
bem denunciando o interesse
do autor, e publicada ante

ôntcm no "O Estado" com

as honras de coluna aberta,
embora esconosamente meti �a
entre anuic os, C01<lO que a

indicar a hesitação d jO!
nalista entre a propina do
sr. Jotta e o rnêdo de ferir
o interêsse púhlico.
E' claro que não vamos

re pender ás imbecilidades do
jornalista-padeiro, nem tão

pouco levar em conta a sua

lógica origina] de que, si
um perú custa em Curitiba
40$ e aqui 8$, logo o pão -0-
aqui póde, pelo mesmo pre- RIO, 23-Em tomo ela ques- I O governo, entretanto. acha-
ço, ter 50 grs" enauanto li do reai d

'

I f' "t d'1 tão o reajustamento os venci- se no irme propOSl o e exe-

tem 80. mentes do funcionalismo civil se enta-le. tudo fazendo para que o

O que queremos frisar é vêm fazendo os mais variados pronetido aumento J' á [igure no

itud d VlaTIO.
apenas a atitu � esse sr. cornentarics, chegando-se mesmo orçamento vindouro, embora ;n9.o
Jona, investindo quixotesca- a afirmar que a promessa do go- veuha a ser concedido 11'1S b;l-, ----- ---------
mente contra nós e duvi-

vemo Iicaiia entravada peles trâ- ses do trabalho da sub-comissão.Í
dando de nossa informação, mites burocraticos. Assim, o referido a'l'C-i)Toj�do f\�1 a riO [�rn S
tirada de um decrdo cujo Para justificar essa affirm:lliva soherá algu:1H5 mo �iricaçõ2', d �

numero e data citamos, sem 'd d' 1 1 ., 'b'são Invoca as razõ�s e oroem mO:1J a que se ap,k as po.;s: 1-

se referir, ccntudo, á "Re- I' 'I' d r<� !'d J f'
,

1
Slversa, mc uSiVé a e que a \�a- I dJ.oS loancelras 00 governo.

publica", por exemplo, que m:ua dos Deputados não disporá A tendc!1cia é p:\ra a concçs-

publicou na integra o áto da mais de tempo pl!a discutir e são d::: Ul1 aUtnê;l1to, ,oJtachmcn-
Prefeitura de Paranaaouá. '

l f
' ,

aprovar a matena. e a. s pC:{Uên03 UnClp:1il.TlOS, a3'

Si não bastasse o fáto O ministro da Fazenda já le- segurando-s�-lh�5 u:rn cxistencia
de se embuçar, o autor doo

vou ao presidente da Rcpúbiíca dignCl e um melhor a;J['Oveitamen-
artigo, sob, um pseudonimo o ante.projéto respectivo. to de energias para o scniço pú·
para derLmar a sua bíbis O chefe do governo, porém, bEco.
sobre os outros, essa outra ainda não o remeteu ao i�gi6Iativo, E�ta TIOS habilj';a J0S a i.1fori:>1J.- r 1 J -J"D r;j :�� tJ��
circunstância de "escoiher" alegando, entre outros motivos, o a.u� as novas tab;:!as, UGt), as

d
'

A ij
� -." ('>

�

O C H Eo a versano entre os que de que o referido trabalhe �e ;nojJicaçõ�s q'l.o cs'à J !) 5- .... ':.'. �c?A . I -

lhe contrariam, seria sulici- afa5tou bastante dos objétívos do tudvh,s peb c!dê (L ',H�!n0, C",)·JLOV/\CA
ente para trair o estôfo mo·

governo. Assim e que, a' rangen- s,.orâo remé:iiJas i '__::am\fi1, q�, ��-�
ral de quem não se peJ'a d� d d d 1 f

' "', n oI" t: 27 T
.

o to os os qua ;05 do une Jna- se pr�H1U1c:ara a r;;:;3!)�I.o, l5 �"�! '.1, �- rC3 Jovem,
eJi.p!(J 'éh o povo sem ceie- lisl"'IO, o antl�projéto consi 4'a óU A nTU rosa ;!1; e pó lc ro:�" I ,1? dn- e r;,Jadãr,3 c11t:co"slova-
mOfil:lS, pretendendo, depois, t lt so e n-ao esta' dentro fi'ar [)>'l'S n" ') 1" "'" orl',' ,j O I ' 1 I J 1

meno vu o , _ .. 0'
•

Uy,·, .�._,-. '-"'<:"",'1 l PcL'llilill(10êCJC-
convencer aos outros da 1 'h'l'd i f'

, 1 relJ'J;ia:-n 'li-0 v.rí, r 'lI
I
o 1 c ,m f I' 1 '

aas POSSiul I :1<Jcs mancelias uo '" "
. '11:, '3. 1 F ; SUl U iTI::t ld pro"

exis�en.ciél de hpotéticos pu:� T lt - • 1 , 1. esouro. 'I. f'r 'r:o�'. LU h" II n 1 jl: l,aLi e qqe e.�'�

jLllZOS, A impaciencia dos serviJoré5 CaD iJ:: �v 1 '1 J� ('I);-"S530 CO:ltra
E fiquem sabendo o sr. ,. l'

.

d I 1 1" I
puo ICOS encontra, pOIS, up o mc,- oc, a:_�irldC'i .... 1 L�51uéntCS, eútrega-

JoU:C e quantos com êle tivo: prí.i eiro, no fáto elo rcajJ.- ra:n-52 n Inan.btaçõ�s de prot'�s-
pé'Dsam: o fobre, o verda- ta�nento ultrapassar as poss:hílida- ;Jr. ,\ RCO i�! E to, l,' leg:!çào dà Checo-Slova-
deiram-.ntc pobre, que ha- de3 das finanças nacionais, já agra- M U55 O L I �� i q' \, a! :, quebrando vidraçD.s c

bita naquele casario dos vadas po-' um «deficit» superiur 'II r
'.! �t fêdan Jo virias peças do mo-

môrros que o sr. Joaa e
a 25 mil contos; segundo: pela , �O,\,�, 2f--:-O sr. /."lusso L_: ':,J, até que, av:saJa a jJolí.

'd d' t C 1'1'[ I'e(''->O�'l 11():'-' O '-""""ld '1.1 ,

quqan os a mlIam encan a- exígu'da le de tempo que a â- ,- .... � - - .lC,.. ",--de (_,

I a, f, rem i" ''; '., Anks, pOr-�I-:1,
dos "como um presepe", mara te;') para votá -lo, Daí o pê�-

M11'COnl no palaclO U� Vene- J� 5�j�m ínlroJuzidos no Cilrro

negando-lhes; porém, o cré-
slmlsmo rCE1ante, z�, O fa,n,()s') inv�'ntor fez

I ;:.dici11, re:lltaram aioJa, proferi'}"
dito, jmtamente por str �m Cll'Cmstanclado reJ.:1Ío da '>lIa do grito hostÍs ao aov.;rno de
pobres, - nada, absoluta- recente viJgem ao Brasil) ('H- PraCél.

'"

merte nada, têm a vêr com P""""abDrat�� de recebeu "as mais caloro
o

o calóte do burguês, a quem sas e resp ?itosas manifesta-
o sr. Jotta e os outros cos· r�@s RaM� ç'\:s do gOVêJll0 e do povo
tumam kmer e agradar, 6 C!lIJJ. e das [ranJc-; co!oiiias italia- T�"ês po r d ia

E é pensando n'i penúria Lem ",e Ias no l-.(ío (k fanciro c d�

encarapit:lda em derredor 3ão Paulo,P
J

que escrevemo� as nossas Assumiu, ha/dias, a geren- O Duce cl'\:iou o invcnt):
!lotas, enquan o o s'. Jotta cia da filial, dos Laboratorios peia maneira por que 01,.:; se

e os outros só en:x;ergam o Raul Leite, nesta Capital, o desempenhou t;2 !,l! I rece!lte

doutor e o remediado que os nosso distinto patricio sr. missão, no I11Jior pais da
caloteiam. Mario Calheiros. America Latina, U " dma .lgura e mo;a,

Daí, ser inútil, totalmen'

1·�,:"-�
....�-.r:li::", ....#."�,..,.,,,,��.--;:._....-#'�r:lt"':S;�''i.�,,....:s-.r�, _ .. , ,--,--:;-:-..-",..

M.I O b I�1t.:!!_:.I�:'" !:A����.U��-.a,;\,!!":J'�����.����_� .-II..:�':': ...:!:.A.: ... ::&'t--..._....f� "\:,ue par1. e eza sua,
te inútil; procurarmos nos � Para a belleza e saude de seu� denü;:s, �'� Sem desplante se mostrava

em animsia e a antiga, empírica entender. � use sempre. .
,. __ ""_".'" �,_I, I Inteira e completa núa.

'i dTo. ;-'orto-Alé'gr:� seguiram e hoje ridicula medicação OPO- �� P A � rJ FI M � hl griíl 11 \�

,'n� J c' deputados Tiago de TERAPICA pelos extratos e � aS"'8 � u (l,.. G� [J � hk.. � Quiz assim o Lu'z Franco,
_�, _'J, Cid Camp03, Henrique pós de orgãos, ha a mesma di· � (Formula do DR. BACH�ANR) * Pintor meS,TIO de w:rda��e,
'/, ,,,ldade Cruz, Braz LI- ferença qu� entre a QUINlICA �� A venda em tod�s as ph4_�-mac as e casas �i I Dar umas horas de gozo,

'.u; ;:,d Gonzaga e general MODERNA e a f�LQUIMIA me- I � de perfumanas. � I ,Aos velhos desta cidade.
D 1

'�J' d' 1 I ItfJ������������� ��?,.a;...����.iN�--.r..n....�"""I:!'-'" I;.)Ü f.' \ iana. leva , ��.._�� ...� �il....�'lI� �.6..! �� ��. "Io:!:'-... -...a�..;;�'-�-......-.(.����l!;1 T 1\1
--- - --- �_���'fA"lW§UMiitiiêf.�����;��S!lli!�2'!lii!RlIlIí!1__·Ei31t;:a=UMR!i!m!§lm__i'.§ll��mi_E_i.B�aiD!l_iJ�[EGiU,�-ii.�::Ji#iUBr;�Ei-.i.!i;;;.,�·��'���E��n..?��:1��'''��

HEEiAm Wi5 ...

D(. Alcino Caldeira Leticia Mattana

P -,; 1 \,oie ii d ita aniversaria
,:a do ::105S0 distinto comer-

5". dr. Alcino Caldeira,
""7 rl., U'ro"lo dl co-J'_"- u� •

d,,õ, porto União.

Estão em FLlTianopolis, ,3,3 g'a
C\03aS e gentis senhorinhas Leri
cia e Lila MrlHan3, linos orna

mentos da jeune,o.-'-dorée [runcis

quense e d,letcl5 f P"\35 elo comer

ciante João MaUana,
( ',-

. °P!?t!) Lucas Boiteux

l ,,'" " noje o amversano Ch-gou a esta capital. via aerea,

;;.!r:J .io d) ll(JSSO ilustre conter- o sr. Max Colin, prefeito muni

r .... _'.: Si, capitão de mar e guerra cipal de Joinvile.
I 'lCl� AI xandre B;Jiteux, feste',�, FI" I'

, 1'. iad f' d
r.ncontra-se em 'orIanopo IS, o

I 'a n.sror.a or e ucura � crarr :
b ' 1 ,_) 'I J

'

•

.',
'O

[\/1 'h
o

a a3(aOO mdustrra sr. oaqmm
;:' (';;�[ãCJ't-� na nossa 'iann a.

WolfL
-

PZdíD ANOS HOJE:
PELOS rLU6ES

o sr. Hildebrando Vaz:
a senhorinha Marina, hlha da

t ma. viu-a Enóe Schute]: Domingo proximo realizar-se-á
o sr, R)mc:u Boiteux Piazza;

11(, Clube 12 de Agosto, mais
o j'Jve TI José DuarteSilva;, ,

d d
- T.. C' d AI uma Interessante e anima a o-

e ,.r. J --lO apnstano e -, , c id - izad
• i

f mingueira orereci a a petrza a,
T:<':1 � \:

T _ M
'

f
' ,I que, como da vez anterior, enche-.c 01. I _Jao .0ralS, unClOnano, 1- d I b

'; (.';'; _

_, M. ';, I
la os 5a oes o veterano c u e

<-.1 L .'-II:,'U,u. unlc.l!a. t' d J
- P- trecrea IVO a rua oao In o.

Clube 12 de Agosto

fALErtmENTO:

Fale.:eu esta madrugada, no

Hospital de Caridade, o operario
josé João Sparda, vitima, sabado
último, quando trabalhava na sua

profissão dG pintor, á rua Conse�
lhçirc Maha, de um onibus.

'-..L' ':I,:::; ('ARrem:

-t) de A/cá,dara Pereira

F'xma.

< ;íl: .U', s'guiu para Joinvile, o

�'. r :_,,: ) AlCilntara Perein, fis"
c.) í 1\)vstO do CO:1'tumo.

Dr. Ivo de ;lquino FaHeceu em sua residencia, á
, rua Duarte Schtuel, 60, o sr,

V J krr�sl.e �e�iJlU parda B11u- Augu�to José da Silva, proprie-
-·1 3.iJ, G;�-..1e Ic'l1Ue, o sr. r. vo

t
'

d B 1 '

E t I
, '

::l d
arw a ameana 's re a.

"""'")1"'\ r'ro\recto�r".J/·\a·� o nol O 1 fi

1'1''''-' (' _ 1 1

._. '"o'� seu sepu tamento selá e etu-
Lo a"qu,:,a uoaue.

I '. '. 17 h C 't
'

"dn a� _ I oras no eml eno

.

'

,,'e para Jarogu:í, o s�,l Publico,
i' :�ugo M:..:nd. I-rg,-··�-�-�-,-�-m-'-�.�.-í�-�-,-�-B-a3b--���fJ��la��.��

, ; .i '_'o;:-;:-O'llCP", parél o RiO Fi11,,,gI'lQe-r.:a ..... a·.. ,'" 1 1 I 1 �� r.JI"� l.� � � � ,.

_,' I ' -:'1", ê,ClJlllpan laGO de ""'" """" """",,,�<1U.

.._;';J :
'

.. iJllia, o st· ddr. VRas" An1�� � Arfle
( , � ,--',Vila procuraoor a e-

!Ii.Jhl ..:a na �e,,'iào deste Estado.

P".ra LaO'una seguiu a exma,

f,'<l i,
' -,cC,:l TJ!el tmo de Sou

�,a, ';".1 dv sr. José Candido
{l;�': C!7.c, bcal do Imposto de
Con uma,

Recebemos comUnIcação de
posse dá nova diretoria da vetera

na S. Musical "Amôr-à·Artell

que fiCOU assim constituída:
Presidente-Joaquim D. Car

neiro Junior; vice·presidente José
Cravo; l' secretario Bento Agui

.. S.�:gH:U 0utem pelo Max, para do VJeira; 2' secretario Raulino
L��"na, a exma. viuva Maria Moreira; ). tesoureiro O;;car Li-
di C illCll!O. vramento; 2' tesoUJ eiro Norberto

, C 't'b L I I Ramos; orador Osvaldo !(amos;
r'" �sSO'l a Ufll a o sr. al.-

,_, "

;.,
.

f J' t -

m
blbhotêcano Raul SIlveira; l' pro-

I '.-ou - -', es,orçaao mspe OI e I

d
�

d I - 2'" ,,' d . d' d -
cura or rernan o f\ ves, e

'i,-, ....",wnna, o acre lta o esta
d O I d C

'
-

. Jc":rllei,to IiLaboratorio Raul procura or r an o oncelçao,

Horrnonios f� não
il1ais Extratos

I :n 0;1 bus d'i Emprez'l P. uto

lic:.,:ão, seguiram hoje para o nor�

l'.! 03 segl;ntcs passageiros: Wal
l _� S;ir ','r, João Moreira, Hen

ri}l: Ali] idl e Jovino Almeida,

Entre a moderna terapeutica
pelos_ HORMONIOS estandar
dizados rigorosamen:e e dosados

S, Paulo, 22 Ácompa-
nhado de �lla conitiva, na qllél I

figuram o ce]. Mendo,l�a Lima,
diretor da Central do Brasil e

dr. Leónidas Menezes, diretor
dos Correios e Telégrafos, chegou
boje aqui, cm trem especial, o

sr. Marques dos Rei" ministro do

Viaç;)_o, que vai a Ccmpinas ins
talar amanhã o Congresso Ferro-

r

a�r,;7-,! as �

8'-gt::.n tinas

BUENOS AIRES, 22-Es·
tão jà fixadas para fim do mê'i

corrente, nJ, pr:)Xi,,]idacles de>
mo'nte CJS_:,Y, a. l1n:lOb,as ,e'

í(�a5 em que: to:na r50 p:ute 75
a ....ar·"1110 '

c! .... .li .).

,)

� ob \) conforto (las sombras
Dç ramalhuda Fi,;ueira,
Todo o r.0vo admirava
Com troça e core brincadeira,
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