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ordenação
..-

declarou que, nao
sil se desinteressa
o Brasil se cobrou

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

da Liga.
�.w�-�����mm�-----����������������

gabinete francês

Respondendo ao convite do corníté de Co
de Genebr-a, o cl.anceier brasileiro

pertencendo á Liga, oBra ..

pelo art.16 do Pacto. Assim,
de velha desconsideração

o
�_�""��=���mriJNi"

ante a aplicação das
sanções

A voz 00 POVO Sem quarsquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Resr)onsavel _JA!RO CALLADO
Redator-chefe Mar·tinha Callado ..Jar.

I NUMERO 350de1935

Não pretende fechar
o canal de Suez

retirará ;".s tropas
da Libi:l

A � ITUAÇÃO DA ITA·
1 IA EM QUALQUER so

LUÇÃO PACIFIC '\

PARIS, 23 --Baseando-se, aparentemente, em infor-
ANO II Florianopolis, Quinta-feira 24 de Outubro

111eS que transpiraram acêrca da reunião do gabinete, em
_

oue o primeiro ministro sr. Pierre Lavai leu a nota fran
cêsa á Gran- Bretanha, anuncíam os matutinos que ,\ Fran - FERID) O "RAS" AEYLU A FRANÇA RESTRINGIRA'

O'O �EU A POIO �.�,..ça restringirà seu apoio ás forças navais britânica�, em .:1 '-\ ,

caso de um ataque não provocado por parte da ltalía. �pDIS A�E!JA, 23 -As

Acrescentam que o governo francês, na referida noticias da derrota do Ras Àeylu,
- L ão PI·O ncte apoio a menos que a ação britâ.uca se qlL� comanda as tropas, qae ope-I.OLa na 11_ v ,

I I J" 'I'restrinja ás meddis cx.ilicitarn :nt� votadas pj� A
UgJ e

�

r arn e�t�e a a ii

.,

rreita ita la�a e
aparentemente em informes (jde

rue, segundo parece, não oferece a es quadra britân ca o

'I
a fdron,elra sU�dn,_sfia ,f�ram �ool5r rranspareceram da rcurnão do ga- 1 �. � f1;SO dos portos de Toulon e Bizerta. Isso significaria que ma �s n03 meios o: vrars a�U1. lue binete, em que o «prcm:er» La-

V LI r

a França está p )1.1CO disposta a concordar com o bloqueio �dmltem q��, as per.las etiopes a- val Lu a nóta lran. ê-a á Grà-
1 It lia ungem a vanas centenas d� mor- Bretallhil, anunciam os matutinos ��-:;(''1

_
ca a J •

f 'd �-�jl'>
Consla qne a nota maruíesta, de m Jd) um tanto tos e en 'JS.

que;> Fr nça r�str:ngi,á o seu RIO, 23 -HJ vários dias vêm se rrpctindo prolon-
severo, certa surpreza pelo Ià:o do emb.uxador britá iico l Acrescenta-se _(Jll� as tropa, ;lpoio á" fOIÇnS navais bri�â iica- gadas cou'erencias entre o Ministro dis ReIJ.çõ�s Exlcrio-
não ter C0:11.Jrçen lido na conversação d i da 14 de outu I atacaram as pos çocs ltlhan,a, CCl!1-

no ca o di; ataque não provo�a- res e o embaixador d.i ltaia m sta captal.
1 ro que a França con�orda em d�r a�sisten,:ia n�val, �é- ,tr I a ('rJ:m e�i,rf'sE_a do �mvra: do ror parte da lri:11la.

n Onte;ll� Iina'mente, O sr Jos.� Carl,o� de M�ccddrca e 11 ri. tar, nu, limitada � aplicação dl,S sançoes d .cid .11 :���e.
o ,R.,Ae) I",�ao r�:Jec��. r

Acresc entam q", o gomnu

I ::,._oa:re_s
cornunrto-i ao r'.'prcsc,nta"te dlplon�atlco ela Ita�la as,C.;é[) e li Genebra e que, assim sendo, ap )13 prescnt.im -ute e Id�. U n �erop, mo ddXd� .�.1 lr ancês na refenda n- ta, nao pro- decisões do governo brasile.ro c.n relação ao convite do

é:pCIlJ;: as sanções econômicas. t In e+a capital corn um rnédrco
mele apoio sinão no caso das me- Comité de Coordenação do; Genebra.

.

a bo� d '. �íOvav<.J,llente para Ira- drdas explicitamente votadas pe-I Nessa resposta. o governo diz que o Brasil, comqOs inglêses i nsístem I A RSCU3A BRITANICA 'e,c a ��i)ltal o R(1) Aeylu, que ,Ia Liga das Noções, e segund, I não pertence á �o�L�da(L' d;,� l\T�(')r:>c c;n +,<:""+('rc�.,i ;<,:_f<..ll fcn,�" rr o �,,,·">Ih,, I
f '. -.--l, r+em não reti rar a II

- _.. > u.

'P;:I""- r o'" n",' -o' j,a ",.;l ;) '- 'J ! c;: (J1-<),\1A, 23-- ri 'I a-s..
r A- �X'\1 Igiê;'l tI'J) dos ;,('{(" d·, Teu I Adia',n Pl?·!) [) r?Lricl! do,'u !'..:'1t,. ljl,'2 O Brasilfrota que a Inglater'l' ri'.. 'd:-á I' CO:\1l..". \..- \ » t:L' l V. I '

'I".:> ,

.

d ....

" I ., _.

!:lu e fhlt�.\a, .i:n,Lc;-Hll� i"w' iU�,VV�l"(..! O (. 'l·.'d I, .. ie· '1,'1.'.-.1. cum ti :.1('/(IITI6 ! ber-
.

ROMA 2') S b I
3knd ";'Jao dpeJldo. d� &!t..lt1a I LUt�.r <<.-f.S. 2 { ... l.)') dc!��),.�- 'rI! ,l h'11.; I t:s�a p� 'CO dI "poda i d2dc:, a rW1pr.a (j;':U '.1 �egll1f, t(_! lU) (' 11 VISt! U ,lCaflJ,:n-

, ..) --- Ou e-3� qu - no <:;e LI' (J e cpc to5�e tel a d) de /\Jdlf, !\br:b 'i,. I '1 !: v- a ;':Of'.corJ ir com o ;)og'.lCio d'i, te os in ter ��scs ílr.ll(), ais.
a Inglaterra recmou atend,r ao .::lore"I''\Vp) f' ,,;,'·ctlala : .. du· 'I .

.". TQ' ,Y > ,1, r : .� "

'

_ 1 .1,.

d'd d 1 l' 'd d
.

d f' b
. A • chaIlO,_1 ".cera..,. L.o.Ti!:,ur.y In l� la.,

re j\ o a Ita,la) no senti () ('- ção a rota ntal1lca no I f
..

'd fi'

'I' arma que num comumca o o '

que foss�· feita uma apreClave e MedlterranE'o enquanto pros-I
.

I b· d h', d'
.

'd' d d f b 'A '. • - Cl11 alxa o oJ:! Iz-se o �egllm-Irnc lata rc ução a rota fitam- seguissem as n�goclaçoes t IR· f 'I I t d FICARA' MAIS NEGRAM d· A

I
-

d
: ema per el a ca ma em o a

(a no 1 ,e Iterrane0, enquanto prc- para a so uçao gelai a qUês-I f t t O h b·t t b_ a reu e nor e. s a I an es a an-��glli5�em as negociações para ata0
dA' d"I d

.

onam gaml e os Idnlos ocu-solução gera a questão. I d I
O M I··

. (la os pelos ita ianos e proseguem
sr. USSO I n II rumo a Makalle e aos centros

pede o adiamento militares etiópic�s �o norte."

das sanções A I.egação .ltalIana agr�deceu
ao major especialmente deSIgnado

ROMA. 23 _ Soube,se que; "ela p�licia secrda etíope p�la
o sr Mussolini solicitou á conduçao do seu pessoal, sem m

França e a Inglaterra que 1 cidente�, para fóra de Adis Abt
adiassem a aplicação das ba.
sanções, de modo. a facili,
tar as negociações em anda
mento.

A ii. A[ ESIN
flELO ARTI
peTa

PARl.:3. 23 - Baseando-se

inglêsa

RO,\1A, 23 I Não se acre

dita nas rodas diplomaticas
que o gabinete de Londres
concorde em adiar a aplica
ção das sanções, de sorte
que se não fôr encontrad3
dentro de oito di�s a base
passivei para a .solução, a

situação ficará ainda mais ne

gra do que antes.

furres. vid;c", LU.L'O, r:..m(, tle,

fabriodos nos paisec que tencio
nam aplicar !,;"lõlç5es CCOl,,)flllCaS

contra a lt I.

REVIDi\NDO A'S

PARIS, 23 - O pril1l0iro mi
nistro Lavai anunciou que
o sr. Benito Mussolini con
cordou em ret'rar imediata- A,clescent:\-se que o sr, Mm-
mente uma das tres diyi�'5es I

sulini' e�tà inclin�do. a mandar
ora aC1ntonldas na Llb:a. parar as was leglõé's em opera-

,�

-

çõcs na AfI ica, desde que sej:lA CRt.NÇAGERAt, Ileeonheeida,á ltalia a po�se das

RO 'vIA 2') h"' proVJnCloS perifélicas á Etiop'a,I , ..)-J..._, cr1l1çage- '

d' II 't .' bt'd ' nas zon-s nor e�te, estce su�st�ra q LIe a V J 011 a o I a p e ias,
t

' T' 'A l-ff0rças italianas em Dagnerei, lOS
o

de,. Igre, ussa, arrar e

cra "n
lIa frente de batalha sul, re- "'s' _. d'moverá os maiores obstacu- b' uro�-seL tOd avu, que O ga:
lo� que se antepunham á,

mete e on res s: recusara
. -

d
. a reconhecer a aneX3rao ror par-rell!zaçao .' um vigoroso . "J',

t t .,! d d
te da ltaha de qualguer temto-a aque con ra a Clua e e, l' dC h' 't d 80 'I
fIO aoexlm OCllpa o ror meIOsora CI, SlSll� a a qUI 0- violent05.Tl1:tros de hlllave.
Tal coisa tornará quá,i jmpo�,-

QUATRO ATAQUES SI- sivel o solucionanento da ques-
MULTANEOS ' tão, uma. vez que Mu solini, co-

locado nes�a posiçâo, não pode
rá fazer recuar voluntariamente as

tropas que, operaram a inva

são das provincias do Tigré (.

Ogadtn.

ROMA, 22 - ResQlvido a

manter o seu pro€!rama colonial sem
atear fogo á Eurepa, Muswlini está
pronto a entrar em acordo den
tro da� normas da Sociedade dai
Nações, sacrificando parte de seu

vbj tivl) orir,inal na Aflica Ori'
cotaI.

'

LONDRES, 23 -O sr Sa-
m:ld Hoare corr unicou hoje qt:e
o govel no britânico não prC'jél a
fecha c o canal Ce Suez.

",crt scentoú Que o que a c�:e

r 'speito existe ";ão apenas psr �,
culações perigosas e provocadoras. li A atitude do
A fórmula A renuncia

-0- -

. ROMA, 23 -Comentando a declaração que t, ria f,ito o

LONDRES, 23 O do al!lll rante
I
ministro da,s relações exteriores do Brasil, �a Tri�uTla, lt'rn e�it?r�'11,

sr. Stanley Baldwin, inaugurando I Protogenes diz o segU'n'e: «O Brasil assume uma atItude reta e oem defJllIda
os trab&lhos do segundo dil dm I

.

conlra as san�ões. atitude esta que a Italia i 1mais esquecerá.
debates na Camara dos Comuns RIO, 24 - Com a aproxIma- A pronta e resoluta atitude dos bra;ileiros r 'prcesnta uma

disse que qualquer acôrdo que se ção da sua solução definitiva, pela colaboração extremamente cordial e provl�itosa,
faça presentemente deverá igual- Justiça, apresenta-se agora, o com- Embera esse gesto seja llma respo�ta significativa a Gcne
mente ser tratado junto á Italia, á plicado ca�o pGlitico fluminense br8, tambem um reconhecimento ás n �ces;,idadGs e direitos da Italia,
Etiopia e á Sociedade das Na revestido de um novo aSFecto. E' Este país saberá agradecer á grande República sul-americana.
ções. que sendo confirmada a sua elei- A decisão do Brasil reflete o oigulho da jov'n nação, Sua

ção para governador do Estado, vida e senso de individualidade, manifestados no seu sangue, no

26 MIL VITIMAS estâ disposto o almirante Protó- seu caláter e no seu progresso, icLntlc'!m um impetuoso es?irito
LONDRES, 23-0 corres- genes Guimarães a renunciar á de independenciil".

pondente do News C1zronicle investidura, alheiando-se, assim,
em Adis Ababa calcula que da polit'ca de cujo convivio já
as baixas verificadas no se encontra enfastiado.
exército da Abíssinia atinjam,
até esta data, a 20.000 ho-

MORTAOR Amens, c da Italia a 6.000 en- I
tre mortos e feridos.
Além disso, devem ser adi- RIO, 24- Pelo Presidente da «O general De Bano telegra-

cionadas duzentas a trezen- Repúblicrl, fei sancionada, ôntem, fou que nada de novo tem se re

tas mulheres e crianças, 1110r- a resolução legislativa que rrgula gil>trado nas duas- frentes d'.) com
tas e feriJas. Dois terços das a amortizétção das dividas' sujeitas bate, salvo continuas submissões
baixas italianas são consti- a moratoria e plOrrcga ",té 31 das populações dos planuhos das

, tu idas de nativos. As tropas de dezembro do presente ano, o 'lOnas ocidentai�.
do ras Seyoum foram as mais prazo fixado para pai;amento da" As populações dos territorios
atingidas, do lado etíope. I primeira prestação anual. ucupados voltcuam à vida n<.tr-

para as cialmenle en.trincbeirados.
res, que

PROIBINDO A IMPORTA
CÃO

DISSOLUÇÃO DO PARLA- PARiS. 23 - O gabin:teMENTO INGLÉS flancê; ��jigiu os decretos queLONDRES, 23 -o primeiro proíbem a importação, -o t!àfeg)ministro n. Baldwin, . falando, c a posse de armús, regulando se-
RO: lA, 23 - Em editorial hoje, n'l Câmar'1 d')5 Comnn<, I

vcramente os comilio!) publicos �
assinado no yiornale d'Italiu o anunciou a dis,olução do pari,,-

I

1:l3 (lc.l�pen;::n,-�'�\ (.J;: ll:u')JFz'lçà,•• "
sr. Virginio Gayda apelou para ,nellto para 2j de torrente e a das c:1am1:las Ligas e aurr.cmand,)
as mulheres no �entido de suste- realização das deições gerais pa- a força d'l. gl:ar.h rn()vd " de!
rem a dquisição de toiletes, per- i ra 14 de novembro �inr:louro. quinz.e mil a vinte mil homens.

novas operaçõe:; milita

prosseguem excelente-

LONDRES, 23 - Noticia
se aqui que 300.000 etíopes
aguardam quatro ataques r.imuliâ
neos italianos ao longo da frente,
encontcando,·se os italianos par-

CALMAS AS DUAS
FRENTES

.nal, favorecendo o desellvolvi
nento dos trabalhos para prepa-

ROMA, 23 - Um comuni- rar

cada oficial distribuido pela go
verno no dia 25, diz o seguin-

convenientemente o terreno

ta'�. mente.

SANÇÕE.,

't. . ,,;.
'''''�
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Casa Tres Ir

o
I
Z
III·1

LINHO BELGA de 2.20 IfIS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$8uo NCretone de cores

10L114 de ��!��� 6$000

I
LI.

uvas e Carteiras

OLuvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
30 cetms. de compr imento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, U)54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
---------------���-�---------�

Capas de borracha ICapa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$· >00 fIJ .

Idem» » » »» 160$» 120$000
Crep Podange Estampado moderníssimo 13$000 Idem»» � » finissírna de 200$ » 180$000

c(Crep Mongol Estampado Idem 12$000 Idem»» impermeavel de homensde 220$ » 180$DOO
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 ���r�----- _

Crep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000 Meias Mousse'lin

Morim d::�Ô�s e opala Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 9$, 10$ e 11$000 I-Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por 14$000
,: MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 Meias de seda natural, reclame 7$000 tJIt"

Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 Meias para homens artigo fino de
.

2$3 l' 1 $500
�n ,�,i Opala Superior' 2$000 e 2$200 Meias de seda Tango

.

4$000

>.ii
U .--GI".vatas, sortimen!O sem�:ual po� preços fantasticos--.

«
� I

'

� 2 2
cadorias 20'l.maisbaratcque

I 40I �� I
as �f{'fe��:oasR�u%s ::�p::Z1d. • I ,-. i:'�I dirétamente. U

� .
�� A
� �

:: tODOmts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·1_ !
,��

_. •• " � • .0 :'..... .�.. e»
_.

'10 .•
e ti

I •• ESTAMPARIA

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

cores de 8$ Por

Crep Marrocaín, sortimento de 40 côres de 9$ ,

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$ �

Toil ele Soie C[ todas as cores de 7$5 »

Seda Pelica q todas as cores de 7$ »

Seda Pelica estampada de 1 0$ »

Toil de Soie estampado de 13·$ »

Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ »

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ »

CREPE MON06L FRACÊS sortimento completo de
todas as cores de

Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

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

II
I
I,

ii C

TU FFI AMIN
r"..I

IRMAOS

li fll I

Oe(

&

correspo�dendo pra�enteíramente a gr.ande confiar'\ça e indíscutlvel
prefererlCla que lhe dispensam os cat�rlnense::;,torna.ndo-a o único em
pório da elegancia. e da �oda nesta IIr:-'dé?' Florlanopol!s, está venderldo

os ma;s variados, viStosoS e bellsslmos padroes de sedas.

Formidavel e inegualavel stock de tecidos fillissimos

----------------------------------------------- ----_.L

As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
Vasa Tres IrlnãDs,� pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

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

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
Idem, idem idem de 200$ }) 100$000
---------------��--------------

Colchas de Seda

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$0('0
--------------����------------

Linho lrlandez para homens
13$;
8$

» 10$000
}) 6$000

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 1 4� ...!�!�.}§$, 2()$, 22$, 24$, .26$ e 28$

�_...��,-�----------

Linho e Cretone8$
16$

» 6$500
» 10$oJO

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de lOcares de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por !7$000
» 20$000
» 17$000
)1 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estamfiarla das mais ricas a mais modarnas do RIO a 810 Paulo
encontrar·sa-io só na Casa TRES IRMAOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA 24 DE OUTU3RO---;:S: R!\Pi-I \EL AT:;>J�il.\"'�i()
------- -.:;5�'?�';'=====-------=--=

1 B f 5 "\ TCl .... /»
.

• n .. / i� I" .r - '''.:�.. . -:\
-

'P ., 1""1 1

'" . .

; -lv, ;)L,,!!7ILlUO !:� ("Dfe...;jJl! +Na Vld,u. Ga ?_}é.H!.:l. de
J. Fraocisco, na então proviuc.a da Bahia, na .. :C 1u:',0 t\'I2""ic:o \llan·
derley, barão ,�e Cotegipc, ceLbre Cót dista br3f�i!cii·O. Como poria
mentar, notabilizou-se pela sua ci11J.olic;chcl.:. ,\tlitou scn'p[� no PH-
'Ir .vad ('" "'d '�' ,de o x.onser va tor e ,OI va. 11.; ve ci:S n.m.stro a [1.;1::); inl.a e ele E,�
trangeiros bem como presid -nle do S�n,\do elo lmpe.io. Afió.; a pu,r
ra ,do Paraguay, foi eilc1rrcgach d; negociar a p.1l con eise �,i'\>,
rlSSlgna� lo o respectivo tratado ;,einrad11TI>nté', quando viu que a

t\rgentma pretendia pfotell.lr a solucão. Fétib:°tl a I 5 d; FCF'" iro
de ! 889. tendo pouco antes, a P�')i;O.;ito c!;l .'\�)!)ii;fio da cCr<l\.id5.(l,
prolerido estas palavras, qUi" fnr'n, i'1l"J")"(";" ]'C "')''10 '1"1 .".: :1 "")

br e a immincntc proclarnação d; i ( :í,'�L\'i'J :"«'�\ '-v,:r' ti" :lc" ;" �:�I�' �;' �
I

.;.. J' I " � -. .• ,..:... 1.... \ � l c: 1 j ,�

oe haver uma perturbação enorme no p.iz d i(Wt' [;11j:lo:; aunos, o

que não verei talvez, mi" a'lu :::C3 ii quem Deus conceder mais v.ela
o� que forem mais moços, presenciarão. Sé! me el�g:}::n, lovrcm na

:nInha sepultura c-te epitaphio: «O eh ·m.do no ::e'211h, bôilio d.;
Cotegipe, João M:lllficio \Vélnd,;r] y, era um visi,yn-io.» ClfT'l'1)dTJO
[ando a data d(J nascimento dJ I3�r[io d· Cotcsioc o r-j'):'�"l'r} (7""-". �..... lv,_:,. !o'" ,., __ .;_J I (I, ...

Pernambuco a(f1:ma oue o <Jr;ndc cslc·l"·,;�,, "lo I'nr('!;o "r� "�"!'�!-'"1 :::.... # ........... '� '-' l' 1 '�I I ........ !. t'C' L" !J

bucano, não só l).:.Ia esLirfJ(" como ndn lo�"ll d c. ,,� ·:c':m·>"·L··' P",'"
" '--'.� � " ..... t .I.

'

•.••• \._.r. ", 1 ....

prov�r a sua �sserção, diz que dle o era p.,!a cstil'l,e, p:)l'(jUC du.
cendla do capItão holland"l G Ut>:H \Van.Lrlq, casô,J,) com u ,'la

pernambucana: Mafia Mdlo; e pê::" iocétl, porque nasceu IF\ vdb dd
i3arra, pertencente á antiga e01111C:\ do S. Fran-::isco, ante,; (I]'; D.
':J d [h '1 '

]

, e ro ouves.se mut! adJ o tenitorio peina rjb�c:J, co.i10 c�st;"o
.( I - , I' d

- "

to

pc as reVOluço::S repu::JlIcanz:s c 1817 e 1824,
1870 P!"()'lCip"�{-O n() (.� .. ...,.: n . ,

-- -�ilc.1 - d�,: ,.t:: o"JC1i;,jX!--ror C"lI'ta l'egu des-
ta d:1ta, o blig�dei�o Carlos Cecal' B:.nll'na T..li é flOmeado �i,imeiro
govunador d � S;;rgipe, que por d.:cr _eto cl� 5 d.� Julho d . .) rJi -;50:,0 o

n f A I d '

t 'd
'.

1 d'a no, ora e,·�vac o a ca egona e cJ.[l:tani.:1, C0m,.JJ .:tamC:1te in :::pen-
lente do governo da Bahia.

A estação alemã DJA, onda 1865-Guerra do P�7!'17gaay---,O grcsso eb rxerc'to al;é:.-
10. 3 1,38ms., irradiará amanhã a

roi tal a sensação causada
,ia contra oPa! aguay, depois d;; aigui;3 COd)�:êS em S, Ca '03, S.

programa abaixo, para a Ame- ll' t d C j I' l' )

rica do Sul. no mund) pelo conflito italo-etíc-
lOrne e peLO :: uilC e ar:a, cnl�ga [l, !Ila�()'e.1S CO rio Cor ;c.;'e�

A' 23 15 d pe que todos o� jornais e revistas
oJde já se achava o gen:oral Flo:c5."

- . -,

�n
s , correspon e às

b d d 1903--Ll1orte de luliu de Castillzo-Em Po'to f\i,;õrc�,
3,15 hs. no Rio de Janeiro e

super-a uu am e materia sobre .

11 d
.

o momentoso caso.
la ece o esta ;sta rio grand;n,<", 0,'. JJio Pra;e5 de C,U:P1JS. E'd

7, I 5 às I 1,15 hs.
O gurÍ-de escola sabe atual-

formado em direito pela Faculddd,� de 5, Paulo e fo a (' Lr.:'ldo
23.05 Anuncio DJA (ale- d' t d R bl' d' 1 1 d

J

mpnte melhor a quilometragem pro�agan iS a a epu IC?" ten o Sido aepnta o á Co.1st!t\ú',L� de
mão, espanhol). Canção popular da região de Ogadem, que a de !.890-presidentc do seu Estado natal, G!garJiBdor da COrl l ['I'Ç ,0

alem.>.
51!U propno Estado. Conhece

do mesmo e politico de enorme iní1u�ilcia.
_

23.10 Radio feminino: Reser-
mai� a fundo a capacl'dade do 1917--TorpedeameíZ/o do <cHaCiill»--A h,dÇ}O b a,

ve um bom Jia á tua mãi! Ma-
" .

L,.1
.

� 1
..,

nuscrito: Lolte Theile. matelial ferroviario da cidade de
SI

eIdra ��mf 'JQurcsdconA1:]1ll.!.l1lcüu :'LJ l� ;niskrio do Exter>.r qUE', S·

Dire-Dema que a de qualquer gun o ln ormaçiio '0 rmrantado iilglez, o vapor m.ci ..':n! J){DICCl U

mia2�i:�ã.Noticias sobre a econo-
via ,ferrea do Brasil. Sabe na pon- ex-a�lemã? Pelotas, fa, a torped 'iid,) por g:n ndn.31 i,10 allcm.lo, sem
t d I· . � ,pre'110 aViSO, na ceda hesp:l;']lJh a 200 ,,<lha3 do c,bo ele FJ;s-

23,40 Entremeio. :I a logua quantos mosteirOS 2 � .

I "

d. , ,... ,

Ak P I terra; -1 tíinUi1Íites fonrr:: sa:'",.03 n·:>f U', t""n>d'�:,-0 1�""'�'lh' "I CC"1-

23 45 UI'
..

( I possue sumo orque o neto .,

I."
_',

'. �
r' _, '_'!'�",u v,

� . tlmas noticias em a e-
d M I' k f' d 1

do aprISionados o cOl1ma'-chHle iVl�i1doY(\ e o r,·,;f 'l',-u" .Ar'l; '1,10 r)
mão). e cne tC 01 epost') pc o "

D. ';' J,
- .. � ••. " .1 • '-

n "T ff
.

d H t I
único morto fOi o fO;;U1sta 1 ,Lon.Ulo. 5 ('Oi· 'S" d 'po�' gu·., o tor-

24.00 Concerto sinfônico. B f':lS

t

a

N:I, e_ �rrar, a u�
_

pedeamento se cLra � 18 Jo m�s :�o Fr.(';
- - � c c

-A-C-H (si-menor-lá--dó men e o egus tao lam03o. ViS-
.

w_ •

'

_

-si), uma fuga de Liszt-Stiebler �ute com cal6r � intrujice dos f Dec Da �r�a� iii·;m I
Concerto para piano e orquestra

Inveterados c�n�Ulstador(s do lT,un- "t!' C B� ��
de Jan Koetsier; Sinfonia n. II em do, os louros)llh05 de Inglater,rc� O "I '" ' >' 1

, .

d B h S I' arvorados em proletllres da f\bIS' ,-c MO ib pc �oas d _ mmna

re-malOr, e ed oven. o Ista: ..

"

d ". I' ,

CINE IMPERIAL R' 1 d L
.

M Slma mas que no fundo não pas-
,H1llla � c ao pUJdC\) em 0;i�Pl

K O ICl1ar augs, no plano; aes-' I •

••

-

� "b;1'
-

,;
-. .

I t W R' h R' hh I sam de defensores dA seus 'nsasla- que nao me respvl1Su .. !ZO por Ch-

I Em matinée e sessões ro: erner IC ter- elc em. ..

v.

',id I ' l' AS:3sn1bléia Gc.õ"·:.1
'nr.' ?� ex,"an)pea"O muno h' 1 15 U!t'

,. I. veis mteresses com"r�l'aI'S E rp-
a a gu na qUe porvcn Ufa sep

.

._" '-<

,"' 'J,•. , - ._ " "

lCS ás 5 7 e 830 horas -
. lInas nollclasl em espa-

-... .. �

d ":1
'

I,) '" S m' 'd'
L , , , ,

-

h 1) conhece que as hostes romanas
1 qUlnc a em mcu nom�, a:;Sl'n

, :; l .. '

,·s._� Gj'-' d,CIO-mcBlcb,s, Acredíto em você, com John no, t f't
.

I' como previno ao:; incJlJtos n3.o
.,

,.ce em f'ort an .

'.
com a y Boles. 1.30 Do trabalho das Emisso- em elo maIS pe as regIões con-

,

I 2 000
.

d
..

I Idéiem m�U3 os billLtcs sol:e:tandü
j::JC 1,';15, perante . pes- ras do Reich Alemães-Discos q�lsta as, pnnclpa mente pe a é:

Tlgré, em menos de um m�s, que
linh::iro e:npc:stado gue a divers:ls para a A s2mSlé'â G2ral, á i' ::11:-

sonoros. d d
'

27
2.15 Atualidades. <) Imperio .Ãbisginio no decorrer pessoas lê n si o irigid"$ por u:n- zar-�e no dia. - do ceme:1'(', á;

de milhares de anos. HaJ'a VI' "ta a
individuo descLmifíc3do �e já co- 14 ho as, na s,11a d,� SC3SÕ �3 d)

2.30 Aqueles que deixaram a
v

h' I I f
obra gigantesca de sa11eampnto,

ri. cei( o na po icia. mesmo, a,im de ser eieita a n lVd

sUii patria ...Convt�rsa sobre o tra- -

FI
. f)'

,

b Ih C I açudagem, poços, reseívatarios, �.ollanopolis, 15[IOr1935. ! l.-eton3 quo: iro g'r;r os rle,;ti[j)i
a o utUlal dos Alemães além

d b d Otal'ioArmando Brito deste, nCl l)�i'iodo social de 1935
da fronteira, em todo mundo. estra as, etc. e 50 retu I) a ma-

2.4 5 Côros de homens. tança da fome que reinava entre _
, I
a I 936.

, .

3 O os pobres e famintos nativos ban- Bebidas Nacionais E Extran-I Q,:trosln a\'iôO q le C150 n'\')
. O Ultimas no�icias (em ale-

deados, dos exercitos etíop�s. geiras No h:ólja niner.-· legal a 2'l.. conv,)-

Casamento sem condições, mão).
O gu+de-escola sabe tudo � AFÉ JAVA ração s'lrá feiLl. n:) mesm) dia ás

titulo sugestivo e elenco apri- 3. t 5 Leitura do programa isso melhor do que os episodíos Praç:i5 d� Novembo 26 1 B horas, OiTI qU1ique;' núcr.ero.
morado, um romance entre (alemão, esp.). Despedida DJA I.:;' ,

24 10 O'

( I h I) de nossa historia. Mas a dificul- finlonÍo 'Paschoal ...strcllo, -

I
-- 735.

um simples �Inarl'nhel'ro e uma a emão, espan o . O ,,'

dade está na pron�ncia dos nome
secrc:t3.flO m:enno

linda milionaria da WaIl AbIssínios.
Street, em sessões ás 7 e ,:ia? Será assim mesmo some, se

I

8,30 horas.
Cada um nome arrevesado que escreve?».

VENDE�SE uma pequena ca- custa arrancar uma pronuncia cer- «Sei lá se é» respondr:rn tro- ------'----.-- _

sa na Rua General Bitten- ta . cadilhando o ínvd�rado Chibil.
court n. 67; mais duas pe- Discutiam o Carlos e Chiba

quenas e um chalet grande á lua os nomes de mais eVldencia,quando
Duarte Schutel, 25. o Carlos inquiriu:
A tratar no CAFE' ES- «E o nome do Imperador

TRELLA. Hailé Selassié, como se pWllun-

L;j ..}s 'tiéspe��as de um gran
de j6go
------��------

:-'':;'; ontar-sc-êo domingo próxi- 7x6.
, I íl'20 o Avai em disputa
, uq";ma ! 7:'ida do C.'l.mpeo- O FLAMENGO NÃO IRA',

,1-./:, o f'.detir.:o aCI1-1 Não tendo ccnseguido como es-

._i. ser vencido de maneira perava licença rara alguns dos
avci pelo Tamandaré F.C., seus basketballers, o Flamengo de
) nO a sua rapaziada 3e sen- sistiu da sua excursão ao E. Santo.

i ,'';'' sleita em ter que enfrentar
E,[1 .-:; ';h forte e papavel ao titu
�z; '.1.;:: '(::1�peão da cidade. Uma
. ,;' ,J� giF'''.ntes será a travada

cl':;! ..s f,pgu;do$ quadros, ambos
)1 do; ,10 atual campeonato.
t) l va. cr\trará em campo con

' .. ',.:[0 da vitoria, por ter o seu ad
'Vt;.I3","io sido vencido no último
,;cr, I, ,\O.

r.ala-se até que o c1u-
'\7r.;alter reforçou o team

c, j::: p�"� o jogo do Atltiéco co

, .u
,

ré! o contra o Figueirense.
."ip.:."rdem(IS pois um dcs melhores
e�C:L!'I.OS elo ano, quando tricolo
i ",5 e avait::!ISeS lutarão sem esmo

'L;c;m,::nto na di�puta de dois pon-

VÃO B.u.TER-SE HOJE
O novo campeão italiano de

box na categoria de meio-pesados
Domellico Ceccarello, bater-se-á
com Cassedei em Milão, hoje,
após o que partirá para Buenos
Aíres.

DE REGRESSO AO JAPÃO l
Tendo rescindido o seu contra-

I

to com a Liga dt! Sports da Ma
rinha, o técnico japonês de nata

ção Saito regressa hoje á sua pá
tria, pelo «Santos Maru».

Ontem aq'Jela entidade ofereceu
ao seu ex-auxiliar um jantar de
despedida.

.�, iz. e"calados: 1 o �quadro Car
, i" d . Calnpos �2o quadro Anto
-:.lO I<odolpho Paiva, Auxiliares
00 ;"sucircnse F.C.

PAULINO SOFRERA' O
K. O.?

E.m Dezembro, Joe Louis en

frentará o he5panh61 Paulino Uz
�/f J '\�EU O 3. CRISTOVÃO cudum. A peleja exige uma per

gunta: o sensacional negro come-

.'�' 1tem á noite o S. Cristovão guirá vencer Pau!ino Uzcudum por
"'''1:.1.. u, 110 seu campo, o Co'in- K. O.?

(";'"}' por � x I, O c�ub paulIsta I O hespanhól nunca foi derru
h�"'T dommgo venCIdo o Va�-: bado, é extraOidinaria a sua re-

,). Gama. ::istcneia ao castigo. A luta que

o ADVERSARIa
se anuncia será uma prova magni·
fica da eficiencia do sôco dô Joe

C., match Hespanha x Palestra LOlli�. �onseguirá o negro impôr
; r ,ntilhado de incidentes do-lo pnmeuo K. O., ao veterano

}'C a sua disputa, o zagueiro vasco?

,T ira, do c1ub dos peiiquifos
;u o eJ.trema esquerda aover

; ;',i";O Ne.:;t,orJ o que motivou no

r
-

"

J
� ", GAi-JS FOI POSTO

Cartazes
do dia

� ;:' .

i 1"= .,I).flUi"F:. t UlTI rnO\.Timento p�ra
�',ci' 3J.r a(pele player.

�O;,.'

1,.1\, 20 round, Bahy Joe Cans
L.i :1<)"lO knoch-oul. Para mim só ela, um tur

.

t 1 _.
bilhão frenético de mllsicas

. L,_,TA RUBENS:X BIANA e gargalhadas desopilantes,
ás 7,30 horas.

CINE ROYAL

..: ii ha rr'uito tempo, foi anun
C'ú·.�,' püra breve, a realização
d:c\. uta entre Tobias Biana e
r) 1 f.:.l1\I.l'C1S .')o/lres, em disputa do
; ,u:( brasileiro dos medios, de

- primeiro é detentor. En-
i5 dias estão tramcorren

';,. ( o cc·rr;bate não se efectua.
QI.ia: é o impecilio?

CINE ODEON

PI�ETOS X BRANCOS
CINE REX

D
'

. •

1 _{ante nuT.eros 1 aSSlstencla
" .!i ndo, ontem á noite, o

.Ü cllre os selecionados Preto
Fh P h,0, em Níteroí, vencendo o

;e pL yers de caro pelo score de

Romance do Danubio, lin
da opereta com Ivan Petro
vich, em sessões ás 7 e 8,30
horas.

. ,

�������. �1o.'!!!!".I�..A._#...,�������:�����:�*��
� . �
V

b d "

�, O res OS pobres i
li'
� w621lWiI....WHiiXV::::tL uacc;:::u;;6li2�� ��

��-""""" �
""�""'�r� (Pàl a o querido amigo �� e também poéta Ma- ��

�� noel Cardoso) j!.

� �
�� �
� P�breJ dos pobres que na leria habiiam, ����.J
� VIVendo sempre assim: sem pão, sem lar 1 ��

I �� Pobres dos pobres que ao riqor tiritam �
� fi' chuva e ao frio em neuro lobular! �
�

o

�

lii- 'Pobres des pobres que os céus semrre filam �.� �1Como a querer m� céus um DeLIS buscar, .�

'1cl1
ti ;}{ão esse Deus que os falsos erédos dilam, �
� (Pobres dos pobres I) para os enganar.. .

�

I,
Pobres dcs pobres... Tristes, sem carinhos, �

� Vão pela vida em [ora e sobre espinhos, �

,
JI

�/
�
Os pés sangrando, passam torturados, �

�I·
Sofrendo a Dór das máguas infinitas, �

r A dõr cruél de todas (IS deditas �
� �
� p'ra redimir, lalvez, velhos PecadJs! �� �.

;1
�

� Florianopolis, 12-10-1 935. �
'�����T����;:�����.a.:: __���':!!! �������iL""'_'�'!.I:"

Irradiação
da Alema

nha

Sei" lá
, ,se e ....

'10

es

es

en

D� ord_�'11 do sr. P,c:sd nt;
cO:1il;do (lO:; 'rs, S"CiOi chsk, C U')

o

5

•

[)

«Si não é, «_11 lht» C2,:lsas

um desacato ás suas veneraVt'IS

tradições imperiais»!

r

A!ltotlÍo ,Súissi

"ENDE:�� a q�int:l casa

ii da "ilia Affonso Mi

�hol�t, !lO disíricto Jo�Io
pessoa. 1 ratar c,... ,n o �)U
prietario iD(�dro C:ara'aso.

»

I

._-----,----

�
���,.,
g ;)

II

.A.

oR? RESFRI

-U=== R- '-1- ..

CEPRIME c

-

o
iU
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Matriz: FL NOPOLI
�--

�
�� r.::-�I�· e�s e- nnl•

B!urráenau - ..Joir)'Jille Sao Francisco .� LagLgr-lo í�2Ig.3S g\�.i
� r I! I

c::
_ •

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul &�
d _... t.3c::çao oe Secção de SeC9�(1 cje �\ir
I�� FAZENDAS: ��,j Fazendas nacionaes e extrangciras para ternos FEI<RAGENS: MACHINAS : l�
� Motins e t..igodões Machinas de beneficiar .madclra

I'� Lonas e Impermeavcis Material em geral para construcções: Machinas para officinas: mcchanicas '

� Tapetes e trilhos Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas Machinas para latociros

� Roupas Utas e jancllas, tinta Machinaríos em geral para a : Iavoura.j'aradc s, �

� Sêdas CF"anos galvcanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
� Linha para coser e sergir 'ogões e amas,. Locomoveis, Motores de csp'osão, lV1oion S

� Lã cm novellos e I11cadi13 Louça esmaltada-apparelhos de" [antar-falhe- eléctricos

A Sabonetes e Pcrfuurarlas res Material em geral para tranrmissf.es: eixos,
� Alcolchoados c Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

� Cortinas e Cortinados Tintas a olco e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
1 Toalhas c gU<1rda-nap(l� Arame de ferro - télas para todos os fins Antemoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

1,' Sapatos, chincllos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço rnechanico

Depositarias dos aramados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos c cantaras de ar GOODv'ER
Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

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

"Carl H oepcke", "Anna" e "tvax'
- Esta!eir "A�rataca"

F"r"C'Ipr«-:;::za í'Jaclofla! de r.Javegação "Hoepcke"--vapores
Fabrica de Pontas "Ritd Maria" - Fabrica de Gelo ;'Rita Maria"

,

Agencia Moderna de Pu-
blicações, corn séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 ��

�__.e:;:::::: --_ .• _ ======�--===-==- _

Centro de Diversões JAVA 9
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� Seguros Terrestres e Marítimos =:
! incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil e �
(l1!r �9.000:000$000

38.000:000$000
18.170:403$540
í 3.496:9 12$949

1934 2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e R,aguladores de Ava�18s em todos 09 Estados

do Bn,�iI, no Uni2l�aí e nas prin�!pa!s praças estrangij!r�s. l-O FO r rn idave IS "ttelos proprios, tre9 V�I�G •
Agentes em Florianopol i� : por semana, IGdas cU s�gl.m·· S+

! Campos Lobo & Cía. II ;

das, terças e sextas-feirzs, ii
;r " e E x tação KI gl"b d r t I O

; Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 � �
co ... os e cr s a.

I
� TELEFONE N. !.O83 END. TELEGRAFICO ALLfANÇA 1_' � A rna'X.irY)d lisura fi honestidade, pois, os ser- a�
I Escrítórios em Lagu na e Itajaí w � telos sio pi"8Senclados pelo p0:_j rJ]

.J;:�::::_t_e_s__e_n-n_:lumenauG:G�::::ei L��o.,.-'----------••eeee��1

Sociedade Imtnobiíioria Cathatinense Limitada

\Jilla Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

V1LLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptcrio e adquira Ue,: aLI MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvad ..
p,ja Prebtura Municipd de São José, cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura.
____o

Um conlrcclo de ccmpta de terreno da Villa Balnearia é

o melhor presente e Natal que V. S. óode hrindar seus filhos.

Lint30 Vl:3�Cl (?Olicrclllica.
Eé\;;lenciüe praia

õ

c banhos.

Op lh nu nosrente õ;, agua p::llt1vel.
Terren:l!3 �1Jl1!pldcm1Ç'I;I;z p lnnos.

A \JlLLA SR U....n:::.A R! f, Di::, TA a;

íOOQ me\�o5 óu Ponle l'!erdlio L(lZ
_

800
õ

o ô""o""'óe QtJOrtE! feco rJ\. em rcrietrucçüo.
up o Escolar ']0,,(' l3oiteux.

o ::.;zoe do Districto "JOÕO (-'essôo.

�,"rvida pe!a� LnLii� de ()mnibus de Floricncpclis á João
['I:ssôa e Fíorianoí'clis - Biguassú.

Prestações !i1rl1S3CS desde 30$000.-
f., 50ciecnce se onrnr-reqo co ccnstrucção õe Prédio�

c.s Iótes aõqu:r.àc".rn�Gianle o pagar.lIwto àe urna entrada a'

VL5tc e o n:s!n te em pagamentos menaaes,

lnft,rml,(j(.' Co' T1ipldas, á Rua Conselheiro Mofio, 82
PHONE, 1521

ou com o cu: .cctor EDUARDO NICOLICH

.

Fabrica de Moveis Catharinense
-

D E

Paulo Schlernper
orrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro 1'1. afra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teteotione n. /632

--.:==���======---,_.,...==--D--r:--Ped ro de-Mõ'ü'rã'"'Ferro
.

AdvogadoPrefiram sempre o ine
guaia vel SABÃO JDIO de
('1 ritiba. Pua Trajano n. 1 (sIJbrado

Autorizado a fur clonar pelo Governo
do Estado, Decreto n, 558, de 20

de Março de 1934.

Otimo sel�viço lle Bar
Ambiente seléto

som do repertório do
"J ava ..Jornai"

Ao

CAPITAL I<EALlZADO
RESERVA.S MAIS DE
RECEiTA E!v\ 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
HESPONSABILlDADES ASSUMIDAS EM

SINISTROS PAGOS EM 1934

n m

Fiscal -- _JOSE' í\fli�.RTíNS

Praça 15 de Novembro

�.gt?'n"e de Vapores,
Encarrega 'se de c1assifi{ açr.o, medição e EMBARQUE de
Iodas as espectes de madeiras saradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.: ce rr aes e mercadorias em geral, rara qualquer
podo do NORTE e SUL

,

Servrco garantido e rapido
Preços n'�odjcos

SÃO FRANCISCO SANTA CATANJNA

/

NIOLESTI",,-S

DA.. Com
preços

especiaíe e

horas marcadas
BÓ(JA \�

.����� .

� Rua Felipe Schmidt, 38

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lt GA5i7eta Grande concurso desporti-!O desconten ... A GAZETA
�'a� Indica: VO de "A Gazeta"

tamento DIARIO'INDEPENDENTE
REDATORES DIVERSOS

no exército
COlaboraçãog r-êg »

0-'.
BELGRADO,22-Di:zem in-

formações recebidas n -sla caiita]
que o descontentamento se alastra
no seio do exercito grego. Segun
do os últimos despachos, forem
desligados do serviço militar cer

ca de 50 uficiais e 5 gé'nerais,
inclusive o general Kous5inda" co

mandante do CNpO de lanles, que
estão presos.

O regente general KonCljly>
mandou seguir para Atenas um

contingente de forças do seu pi o

prio regimento, que se acha no

Diariamente, publicaremos qua
tro couporis. õlulàlôoe em õucs
series, ccbznõo aos 5 clubes õc
rapital, ou selam os filiaôos á

R [cão P' to rr 18 f. r. D., a série A; IZ aos clubesua ln , õo Estreito, roqueiros, Saco õos
(sobrado) Llrnõea, São 10sé, Palhoça, 13:

guassú e T1iucas, toãos não filia
ÔOS, a série 13.Das t O ás 12 e das 14 ás Assim, A 6AZETA quer res-

17 horas ponõer aos seus leitores essas

interessantes perguntas:
-·Qual o melhor [oqcõor ôe tu

teb6l?
--Qual o clube ôe futeból mais

: simpático?
, Pl'eenchiôos e remerlõce a estoDr. Pedra de Moura Ferro' Rl'ôação os coupons que publica
mos ãiariamrznte,--aos õomlnqoa,
ás 9 horas, for se·á a apuração,
com a presença õos ínteresecõce.
HOTA: 05 ccupons ae uma Sé., Para a entrega ôesses pr-emloa,

rte, que fOrem err-oõcmantz preen- qUI? se õuró no õlc Z9 õe DrzRua Trajano n' 1 sobrado chtüoa mm a lnõlccçõo ôrz clube

OU! z ernbr-o ÔIZ 1935, "A 6azeta" orqo-,

Ilogaôor
Orz outra série, serão lnu- nizaró um excelente frzstiual ões-

Telephone n' 1548 lilizaôos na apuração. portiuo com atraente r rograma.

_-. --= I SE'RIE A II §.e;;'RII§l; B I
Accacio MoJ

\

_______""""- •__ �!l:>.:._"....,..._ • ._:..�..,� ... _

AdvogadosVlédicos
---------.�--_----

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

.pr. Cesar Sartori

flinica cirurgica-operações
I

)as 3 horas em diante dia
'iamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

Advogado�esidencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

j

Dr. Miguel
Boabaid

Caixa Postal, 110 .

Clínica Geral -- Vias Urinarias'

Hemorthcidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça P.ereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - Phon-: 1277.-

..

Consultas:
das I 5 ás 18 horas

SE'RIE A:-AtIético, Aval, Figueirense, Iris e Tarnandaré
SE'RIE B:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

5rzrão conferiôos 003 primeiros
e segunãos lugares. Pera a série
A, õc qual farão parte At'ético,
Aual. figulZirrznse, Iris e Taman
õcré, "A 6azela" conferirá uma
rica taça, com grauação em ouro;
Z. lugar 1 bola tipo inglesa. Ao
melhor [oqcõor õe futeból=-t, lu
gar, uma meõulhc ôe ouro; Z. lu
gar uma meõulhu õe prata. Para
os clubes rz logaôor[>s õc sérirz 13,
p ub l lcqrarnon

'

oportunamente os

premias que estão aenõn culõu
õoeornzntz estuãaaos.
HOTA·-Os [oqcõor-ee õos clubes

fíliaôos não serão conelõercõoe
ãentro ôu serte 13.

UM FESTlVAL

(nome do votante)

Qual o m;tlhor Jogador
de futeb I ?

Qual o melhor jogador
de futebol?

(nome do jogador)(nome do jogador).

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador

I I (nome �do votante)
'------.--.- ,-----

D S I
.

d S
r � Está . J unta Comercial does. a VIO e a

EstadoGonzaga doente '1
E DECLARAÇÃO DE FIRMAS INDr. Osvaldo Silva l DIVIDLAIS E COLETIVAS

Saback !, Mande nome, edade c al-
� guns symptornas, corri enve-

ADVOGADOS fi, h ppe sellado para respostas
I ao sr. Guimarães, á CAIXA

RUA TRAJANO, 33

i
ros I Al N.-23-Nicthcroy De Vitor Busch & Cia., para

Telefone, 1287 E. DO RIO. a exploração do comercio de Re-
presentações, Consignação e conta

I
propria, com o capital dôo:ooo$
nesta praça.

No. do Regs. 1483
Data 9·9-935

I Dr.

I
Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAUB.Dr. SYLVIO
FERR�RO\ b

I Clinica de Crianças--Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifllis

ElectroterapIa - RaieI
Ultra·Vloletas

========""",�

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons, Mafra, lO (sob.)
Fones 1631 e 1290

Dr
CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trj an o, 21
Fone 1384

.

"

Oro 'Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha

mados para o interior.

Jentistas

Luiz Frcysleben
;Cirurgião DJ'l 'ist

- RUA DrODCRn, 30 -

PASCHOAL SIMONE S. A· f
LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1885

Rua Felippe Schmidt r.' 8

Caixa postal 1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla, Estrzreolypia
enccõerncçõo, Pautação, Tra
balhos em Alto Rrzlp-uo etc.

Lojas Garcia
Rua 15 da Novembrtt, 70 8LUMENAU

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRiCOLlNES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -- cores firmes)
Tecldoe para:- Reposteiros, cobeltas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de
ba.,ho de rosto e de mesa. Confcção de ca.
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO
(Melhores que os estrangeiros)

Fundição:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa
bricação de maquinas em geral, (agricolas e in
dustriais}-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chApas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

SE'RIE ai

(nome do clube)

Qual .0 clube de futebGI
tnala slmpatlco?

Dual o clube de futebol
-

mals.slmpatlco?

(nome do clube)

i

Os produtos Philips
Hadlo- .. Larnpadas e Cinema Falado

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUiR!RDE� UM RADIO PROCIJRAE OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH I LIPS

Bt Cfa.Casta
Rua ConselheIro Mafra, 54 FLORIANOPOLlS

No. do Regs. 1482
Data 31-9-935

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS: .

elC Limitada S'!. aja.
elC. Aviso Previ06·(. ala.
Prazo Fixo g.[. ala.

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

D-! Pedro Coelho, para a ex

ploração do comercio de compra
de ouro, com o capital de 4:000$,
na praça de Tijucas.

De Cardoso Junior & Cia., pa
ra a exploração do comercio de
«Fabrica de Cigarros", com oca·

pital de 2:000$000, nesta.
Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

i'

RECEBE DEPOSITOS

De Dittrich Irmãos, para a ex

ploração do comefcio de fazendas,
armarinhos, fabrica de banhas,
etc., com o capital de 20:000$,

�iiii''iliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiíiii__ na praça do Rio do Sul.

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo solr
cilada, não implica em respot.
sabilidade ou endôsso por par 'e
da Redação.

Assinatu ras
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIlv1ESTRE 12$000
MES 4$000
NU,"'- AVULSO $20)
ATRAZADO . $300

Agent. s··ccrrespomlente8

CATARINA:
A raranguá -Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paes
L\.ngelina--Armando Schmidt
Biguassú - - Heitor Campos
Blurnenau - Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Terres

Cruzeiro - Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dincrah Alves

interior. A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admln!stração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

NO ESTADO DE SANTA

I,

ICaminha
Itajaí-Evilásio Heusi
1mbituba-Vicente Lanaid
Joinvile-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves
LaguJ1a-Francisco Chagas Ma-

chado
Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento-João José Archer
Orleans-Edgar Matos
Porto União- Herrr inio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São José-José Costa Vaz
S. [Francisco-Guarac] Goerresen
SãoJoaquím-João Pij.Jma
Ti jucas-Osvaldo Ramos
Tubarão-Joaquim Faraco
Urussanga- Homero Calvo o

Melhoramentos no

serviço de Navega
ção para o Brasil

I
!

•

ri
II
I

i

Subsc:rição

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A �

e ont m
Os exageros de &djetivaç5,,) de

que sóe mar, seu medida. a im
prensa partidária, incensando e ba
julando os correligiona.ios, vão se

Carestia d h·
cada vez mais se vulgarizando e

O Iate Sa rd' ; �1 h'� �i1 a:-· repetindot, cem uma prodigalidade
I! Illi OI ri g - que con rasta com a aluai cares-

de v ida
'ia do, gêneros de primeira ne-

M
ba ía norte cesI����:'de degeneração politica,

« ai de muitos consôlo f' d
-0-0-0-- e,sses re ma os ,lisonjeadores, na

é»-diz O provérbio. Mas,
a atual carestia de vida afli- ,Ontem á tarde o hiate Sar- videncias tomadas pela Ca-

ep0ca em que vivemos, nem tre-

ge a todo o Brasil, sem que dl�ha, de Laguna, de pro- pitania dos Portos. pi�am ,antel o� gestos mais abo-

Por isso nos consolemos do pned��e do sr. A. Batista Em toda a sua totali.Iadc
mmaveis e cepnrnentes e que nu-

da Sil a f'
lilicarn quaisquer resquicios de hu-

alheio mal. Muito ao contra-
v , com um carrega- a carga oi ao fundo do mar,

me to d 600' l'
mana dignidade,

rio. Por toda parte vai au _ ,n e sacas (� ta- estando a tripulação empre- H

mentando o clamor público, nnh�, �uan�o se d .stinava ganelo esforços para retira-
a dias, por exemplo, liamos

Ainda ante-ôntem,.fI I\TO"_ á, [oinvlle, vindo de Lagu,na, la
num jornal g'�í-l-o esse trecho

lVI '0 f id
'

bastante sugestivo'
te do Rio publicou a seguín-

ao passar por nossa Ilha re en o naufragio teve «Q
, ,,,'

te nota'
entrou a barra do sul e atra- lugar ás prirneras horas da uandoFlo��� da Ct;nha fala,

«Co�tinuam a subir os pre-
vessava a baía, quando de- madrugada de hoje 110 pon-I

as forças da politica nac.ona] [1-

b t d J'
• � ,cam suspensas; ha um c I

ços dos gêneros de primeira I
sa o� o remen o temporal ta, proxrmo a Sambaqui. _',

o apso e

que õntern nos a I
') coraçao da patna (nl�va-se à

necessidade, com a expres- ��o ou, r-...JI I
'

d

sa sanção dos poderes pú-
Em demanda, .la, dc:_ barra �ena IIor Vi - a egna, ,e no�as c pela ças, A

blicos. Através de todas as
do �orte" a t�Ipulaçao do d � R

sua V0Z e um tr vão q re en o'

crises o Brasil era um dos
aludido hiate VIu-se apavo-

a I amos ci�na, é um re'ampago que ela-

paíse� de vida mais fácil,
rada pelos fortes vagalhões

-ela e lulmin 1 tamberr.> ,

pelo relativo baixo preço dos
e tentou num esforço supre- , C?ra, posita: ame .te o que não

gêneros alimenticios. E' esta
mo s�lvar ? barco, fazendo n�a oe rensaí o gcncr i: F ôres da

situação privilegiada que ra- para Isto diversas m,í:nobra,s d' unpha d, sse enlevo do ccração

pidament� vamos perdendo. para .Ieva-Io á praia mais
a átria ? '

Hoje, amanhã, encarece um próxima: ,I
C2rtar.lenk ma"liga: á e n sêco,

artigo indispensável á vida
() Pontal. �orem, neste

CO["] tanto r:bon,bo de trovão aba-

das classes menos favoreci- p�daço o Sardinha fOI Ia/do da
sua d ntadura, e rieM í

das da fortuna. lV\ultiplicam-
lhido por forte correnteza, (',Uf�a o ao �abcr-s(' poJ fO'(j cc-

e encalh d ponta do
mo N, ite r, scr-]u r dos r ao- {ul-

se as queixas e reclamações r ,an O na
:

"

j=(éiires5�;u hoje a Juinvile o dos habitantes da cidade P?ntal, logo em seguida. A
ITIID"DGO os míseros hl!1_ s de -1 i-

s�' Ce valdo Schlemm, c�mercian- contra tal fáto. Os puderes tnPtulatção' nun: último csfor- ianE (> 'd,!iiH:' ,'ndl .O(!,")'" '"

t e naquela cidade. p�blicos não pódern ficar in- ço �n ou retlr,ar �" bar�o, pfllo dl ri, í uI,!.,'
.". 1 > 'coo

diferentes á semelhante .cla- poren: nada fOI PU;"SI vel ,3-

môr. A permissão para a zer, VIstO os f?rtes vaga!hõ,es
elevação do preço de qual-

e o gr_and� acu,l11u!o ele areia,

quel me rcadoria só deveria .Ne::,se lI1terI!11 o pos�o d,a
ser concedida depois de mi- Alfan,dega de Sdl1_1baqul aVI
nuciosalnen,te estudado o ,as- s.ou a guar,da-m0Ana do ocor,

Regressou ontem para Cilriti- d d
�anos o sr. Jovino Almeida, in-

sunto e expostos �o público fJ o e pe lU socorros urgen -

Cercado pe'a estima e ad-

luente politiC'> em Curitibanos dos
COlil toda clareza os motivos cSE', miração de seus co estadua-

d ,que a deter'minaram». �ta comunicaçã� foi, in-
sin icatos dos em'pt�gadores ,Já- contmente, levada a Capita- nos, vê passai, hoje; mais

guda localidade.
A did'

'nia dos Portos, não toman-
um ano dê vid-1 o honrado

Roubaram-Iha os gre o'um do éla, as providencia::; que
se'adorVidal íosé (eOliveÍ-

a '.

.'._, t '

O qlSO exigia.
ra Ral�?S, velho e píestlgio-

sapatos Jo�n,a IS a.,- �ara felicidade da tripu-
so pOlitICO de nossa terra e

.

Como resultado de uma tro- laça0 do Sardinha apare,
que, já goVel';10U Santa Cata-

.

O sr. L,eopoldo Santos, !,e- ca de gracejos pelas colunas ceu o lanchão Tern�s I de
rind em do:s assinalados pe'

A ,data, d� �oj,e assinala o ani- sIdente a rua, Conselheiro de Republica e Diario da Tar- Tijucas, que, com rande di-
ríodos de grande progresso,

versano natqhclO do ndSSO talen- Mafra 128, queixa-se que a de desavieram-se o deputa- ficuldad I co
.
g

1 I Quando de seu segundo
tow conterraneo sr. Rodolfo Vi- sua casa comercial, sita no do' Cid Gonzaga� e o l'orna-

.

SegunCd nSt�g�1U sa va- a
governo, coube-lhe a nota-

,_. T' 2' 'd C' 1-: d' R I f'
. .

-

o no ICIas que con- I'
.

o' Ietzmann,
.

VIce-preSI en- .als, I e enco o a OI VI- hsta José Freitas. '

. seguimos s b b
ve ll1iciativa de reformar e

te ?� Asscmbleia Legislativa, e sltada por meliantes, sendo- Ontem á noite, encontran-, partiu-se pelaa ��ta�e a:�� imprimir grande- impulso ao

pohtlCO de destaque. lhe roubado 4 pares de sa- do-se com o ]'ornalista José ha'velldo COllt d ,'" ensino neste Estado, motivo

O-f patos F 'f'
' u o, pi eJulzos b t

I1rant� a su� ?estao a rente' 'reItas. um Ilho daquele de- pessoais,
as ante para recol1lendá lo

dos negoCIOS publIcos de Br�s- p:.ltado agrediü-o inopinada- Até ás 9 horas de hoje
á gratid�o Ida _gei1t� cata:-i-

qU,e �. s, s�mpre demomtrcu m- Balnear ••o
mente. não se sabia quais as 1'0-1 nense,

SI e a nao s� Impuzes-

vt!Javcl capacIdade de trabalho e Lamentamos, com o maior
p Se cm caúa Ulll dos átos de

hor.radez, prestando inestimaveis pezar, O desfechodesseeaso, Integralismo sua vida operosa de homem

serviços àquele municipio. de Canasvie 1 ras tanto mais que ha uma lei público e administrador.

Como politico, é o ilustre ani- regulado!"a de qualquer pu- Realizou-se, ontem, na séde da Ao venerando coronel Vi-

versariante pessoa de grande pres- A Empreza Balnearia Bei- blicação julgada ofensiva. Ação Integrali5ta Brasileira, a ses-
I dai Ramos, grande <1l11igo de

tigio, pela sua irrenpreensivel leal- ra M�r Ltda. f?i,adjudicada Por outro lado apressamo- são ordinaria de doutrina com a
A Gazeta, expressamos toda

dade, coerencia, partidaria e espi- pela �Irma COr�1l11 & Irmão nos em apresentar ao jorna- �r�sença de inúmeros adeptos, ve- no�sa alegria pela data de

fIto de renuncia. pela Imp�rtancla de 20 con- lista José Freitas a nossa soo nfIcando-se nova� inscrições.
. ,hoJP.

Presentemente, na Assembleia tos de réiS. Iidariedade de colegas.
-=-----------

Leg:slativa, s. s. tem se portado DESFALQUE O primeirD
com inexcedível brilho e relevo, ;1:11 I

RI0,23-Segundo comu- avião bmD��;-
apresentando-se como um paria- nic::tções de Belém do Pará

oi IH! õQI1l11

mentar experimentado, intelígente
-------------------.

verificou-se um desfalque na Ie iro
'e perspicaz.

...a.! Roberta agencia dos C_orrei.os .e Te- hIO, 23-0 géncral Coe-

Húje muitas serão as demons- legraf E t Ios. s ao
.
Imp IC,ados lho Neto elogiou no Boletim

trações de apreço e estima que elh a famosa costureira parisiense tem a honra n.o desfalque dOIS funclOna- da Avi2ção o coroncl Gue-
tributarão os seus inurreros ami- - .

V riOS, um da venda de seAlo des MUllI'Z, COJlstrlltOt' do
d d

(4..
'

comunicar a . Ex., que' Domina0, 27'
gos p a nra ore$, por motivo da de Outubro, ás 6 112, e 8 112 horas, n�salão e, ?utro da seção de contcl- avião brasileiro «Muniz-7»

pa �"'gem des,a auspiciosa data, ás d C' REX·'
blhdade, O desfalque monta cllJ'as experI'encl'a::: t;">,",1 s;'llo'

yuills A Gazela, prazeirozamente,
O me , Ira' apresentar a REVISTA a 70 co t

- "''' -

DE MODAS, com modelos de BERNARD
n os. coroadas de êxito,

NEWMAN, o ditador da elegancia de Hol-
lywood. ,.'

'

,

.

Terá V. Ex., assim, ocasião de apre·
I clar um, deSf!le.fd,e_ "t�ilett�s",. num ambiente.

�uxo e dlstmçao jamms VistO.

A DO POVOvoz

Sra. Martinho Calado Jor. Encontra-se nesta cidade, o sr.

Passa hoje a data do aruver-
Eduardo Castilhos França,

sarjo natalicio da exma, sra. d. Està desde ontem nesta capi
Marina Outra Callado, esposa tal, o sr, coronel Ernesto Lacom
do sr. Martinho CaIlado Jor, re- be, influente politico no sul do
datar-chefe deste diário e alto E.stado, atualmente residindo no

[uncionaiio da Diretoria Regional Rio de Janeiro.
dos Correios e Telegrafas, n esta

,

J
OUTR05 PARTEm:

capital,
A distinta aniversariante peles

""'15 elevados dotes de espirito e

coração, grangeou um largo circu
le de relações e amizades, motivo
porq�e deverá ser muito cumpri
mentada.

A Gazeta respeitosamente, fe
!icita "d ,

3lI

rlHIVER5ARI05

í'e�kj,; hoje o seu arnvertano na

tJi(i·) a exma professora Leonor
clt P ToS, de�0nto de destaque
.10 l1q;i,�terio publico e particular.

<{(odo/fo Tietzmantt

se associa.

l'HE6Am UH5 ...

Regressou hoje a Joinvile, após
alguns dias de permanencia nesta

capital sr. Joaquin WoUf, procer
liberal de grande prestigio e pros
pero industrialista naquela cida
de.

Viajou hoje para Joinvile o

sr. Max Colin, prefeito daquele
importante município do norte do
Estado.

Seguiu hoje para Blumenau o

sr. dr. Ces.i,tr Vp.iga, f integro Juiz
de Direito da comarca de Con
crdia.

Ps: "lj (J:,lem para Curitibanos
,;

"r:gll': Carneiro d� AI
o"" abastado fazenaelro ali

-e�idenre,

ABALO _ CI'SMICfAZEm AHOS H01E:

o meninó Orlando, filho do
sr, Osvaldo Melo, diretor da Se·
CI etaria da Asse.nbleia Legislati
va;

o menino Oldemar, filho do
sr. Osvaldo Ramos, funcionario
do Tesouro; Ia exma. sra, d. Maria da ��������=��:���d�:�7n�ilDores Claudio, esposa do sr. Ci- I ij use sempre �
cera Candido Clauclio, escritura- �,� P t SUL
Ih) ,da Alfandf!ga d�sta eapi�al; I � as a

.

B I O L H
;\ ger.t 1 �enho:mha Elame! �� (Formula do DR. BACHMANN) ,�

W<;}, !'�",usF.n., fIlha do sr. Edel· I

I
g� A venda em todas as phumac.ias e casas �

8t: fCv \'Ii. l. jhélusen, dos Correios i � '.'Ie perfumarias.,' �

e ldegrafos. tK��.....:a:����

rA "QUINTA-ESSENCIA
I DA USO\ljA

..

em Minas Gerais
,

BELO HORIZONTE, 24 - Continúa ch2gando no
vos mformes sobre os abalos cismic-J verífícados em 80n
suceso, a pacata cidade do Oeste de Minas.

P��dura a impressão de pânico da população da
cidade vlt�mada, pelos tremores dt terra, que 111tí apz.ss;::
ram, em vIolencIa, aos anteriores,

No se�ti?o de conseguir providencias do Governo
do Estado, vira a esta capital Uina comissão de BCilSU
cesso, qu� se entenderá diretamente com o governador
sr. Benedito Valadares.

'\*Em 'od, (. ct) t S d" 'v' �

,", C t

qu(r l! S .'-'FJ2. I «·r"" erc, ê�S
• l' .

(U lncll\'�(jLHl.�l t �';�!trn d f;:.�

IIh s cr;g:n is e e'f,j';!m 03_

Q.'a:it05 indiyiJu" s qU!
por aí andam e em ; b::oll (o
não ,são conheciJos pIos
seus prop:ios nome� e SIm

por apel:dos.
Conheço uma inhr:iJade

deles, Em Laguna o homem
mais popular foi o Lé d05
Pareis.

Aqui tivemos, [an,bem, o

João Cataíina f: outro,>,

Apelidos Je fa'lJilia, �n

tão nem se fala: é o Tico
tico, o Lotó, o Vdhinho o

Dú::!ú. o Benteví, e a3�im
por diante.

O,llt[()� de ruas e praças:
a FIguwa, o Mo;:otó, o

Morro do Céu, a Tr(",nqu�i
ra, elc.

E o m lis interessante de!
tudo i�to, original mesmo, é
que muitas vezes. uma fam:
lia inteira é conh�cida por
um só nome, sem se atendc�
rem os nomes individuais,

,

Exemplo: O; Tufi. Espi
ndlão e Dahil Amim. As ;im
não são conhecidos pelos no
m�s propiio3,Qu.1lgu�r uma a

quem n:s dirigim0s, tem que
ser' IITrei- I - " '

. " rmaos I e o maIs

engraçado é que por vezes

os seus parentes e até o en -

pregado da casa são conh _

cidos só:nellte por "Treis ir
mãos".

A. D.

Três por dia
Cinco anos completam hoje,
Não sou eu quem os descubro
Da vitória inesperada,
Dos da Arrancada de O:.ltubro.

Cinco an03 que a nossa terra,
Como quem vê procissão
Viu passar a gauchada

.

Aos montes, em confusão.

E viu tambem meio triste,
CGillO eu vi, enc�,bulado
MIlhares d_: decaídos

'

Usando lenço encarnado
T. M.,
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