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t é prejudicada em seus legitimas ínterêsses ,�, releg-ados,
preteridos pelo ardor e pela tenacidade da inglória cam

panha, intransigentemente mantida contra o Executivo.
Confundir, na sanha maligna de atacar, o admi

nistrador e o político, é prejudicar profundamente, vísce
ralmente, não os interêsses de determinada facção, mas
os reais e gráves interêsses de toda uma coletividade.

A política bem orientada de uma oposição idea
lista não a exime de uma cooperação no governo da cai
sa pública,

Felizmente, já se vai compreendendo, aos poucos
1 verdadeira e sã política.

Já, na planura dessa irnprodutividade insensata,
vão surgjndo os oasis reconfortadores da bôa-vontade da
quêlcs que verdadeiramente estremecem esta terra,

Daqui c dali, ate:'Jendo ao nobre apêlo do gover
.ridor catarinensc, acorrendo á sua conclamação de con
'-,ra .amento, chegam a cada instante, na mais comovedo-
1 a e empolgante demonstração de catarincnsismo, os ine-
11lívocos, os incontestavers testemunhos de que Santa Cata
nua, anelante de tranquilidade e de progresso, está coníra
teruizando sub a égide do bem comum e dos comuns in
teresses, precisamente quando se lhe ameaça a autonomia,

Essa impressionante e enternecedora manifestação
de solidariedade catarinense, justamente nesta hora, absor
ve-nos o pensamento sobre a eterna grandeza e onipotên-

i cia de Deus que, como a pérola que se retira do âmago
r.la concha, soube colher, na sua infinita sabedoria, da ne

gra traíção dos maus catarinenses, essa estupenda lição
da gente barriga-verde.

Confirma-se, assim, o refrão popular de que Deus
onipotente, por linhas tortas, sabe escrever direito.

Certa vez escrevia Elísio de Carvalho, aquele di- vêra caber, imperiosamente.
ligente fomentador do amolel:�ado p_atriotism? brasileiro, Tclvês !l1 sm i, com certeza temerosos do inílcxi

que os nossos apoucados politicas, tao abstrald�s dos km- vel juizo _'.)' póst.ro-, ::,1 s i'ura.Ios eles limies de suas

pus se mostram e tão interessados nas suas d.sputas de obr.gaçõ. s pr ra CI)I11 a. sociedade.c--não houvessem al

campanário, que járnais se compenetram do 110SS0 e du bpns o.ioslc-onlstas de Sh. Ca'ur ina r-ser tv essa. negre
seu papel histórico. ..

[ante pág na tlf" nossa históri l Ivdí!1l.1, t'11 qJPJ rão satis-

. Realmente, a-pesar-de alardearem os historiadores feitos de .nc.c..dejarc.n ,: a 1:,1 WlTI .1 du F<�tadü pat::jl, dis

que 'de ha muito o homem perlustra o período histórico so se uía.ia n ainda, fdlC:'CID 111, .uir 1103 a la S parlarnen
da reflexão, iniciado para os fastos das nações com a ta:es a iJll)Va revoltar.te de S_J calaba-isn o.

, consciência humana da finalidade social e a prática dos Talvês, si mais ciosos f is-em de seu encargo na

mais adequados meios para lavar a bom termo esse. ob- s0ci�dadE', 1'10 p.rocurds�em ill �istp'1t,E'I�eljk abjaque�r pe

jetivo,-o nosso homem públ.lco, pt:�? .seIJ personallsmo la dl�al1laç�o o, Iln� .�'sc:ndlvd !:.�stl�lO das a�t:t.().ndades
vêsgJ e pela surpreendente mconsciencra d'� seu palld,! cata P1(�n') ;:, n II �d .1'':, sel�, II: li la lU:'! es..,� C011:--.p :" ta que
é um factor cégo do progresso, carreado im rlacavclrnc.it a todos "a êk s L�':: us.v», veio .1 IE'�' eras l�tral1q u.os de

110 turbilhão da c.v'Iizaçao atual. ar)r r; I idL'-;, d : «, ,I 11 lílIÇ..l,S e d' ind o!.açau, nes,)\:� cner-

Talvês, si mais culto e menos egoísta, si 111L''!')S varue >'Ui1ir ,1, arrni � qu � at: ',t de (l, �ral1d'>s choques.
aferrado aos próprios .nterc-ses e a05 i itere ';3lS de �a- J é:.tVliS :;1 .11 ,;; at ld 1'.111 . Jt� c'>n�preendcssem a

cções,-o político braslleiro tivesse já ori. ntado os hesi- inexora iiliíad - do t i'ir la. 'll� (\'1 juJ(�a á
_

110 Futuro,
iantes passos da Nação para outra róta, por outros rumos, êles se f,'_:l i5" li. 1':1l,: 1 f'�SI-'rvarl� po hl"nç',o e pr()Cl�
libertando .nos de humilhante escr.avagismo �CO!1Ôl11ic.l, pro'l

rasse.n, com I -triotis-n» e de'Sé p 'go, (o:.'h -rar na ad1111'

vendo inadiaveis necessidades sociais c situando o Prasil, nistração .JClb1"'(1, CO,11 1 convi '';'10 dL' q I' n ío serviam

peia sua potencialidade, 110 justo ll}gar ao Sol que lrl� c!r>- 10 put dI} s't �cI�i ta,_ la� :í 111"', n.'!. �Ir_ i l!'J,' os dogêra

Sem GU2 isque , , 11: •
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o prof. Mozart
ERA Ul\� LADRÃO INTERNACIONAL
BE�O HORIZONTE. 13 Mozart vivia instalado lu
-o caso do prcfessor lvlozart, xuosamente em Belo Hori
médico asirologo, que foi en- zonte e possuía uma explen
volvido em vários casos, in- dida limousine, sendo ajuda
clusive de exercicio ilegal da do pela sua espôsa quirornan
medicina, extorsão de dinhei- te, Any Mozart, que ganha
ra de seus consulentes, vi- va rios de dinheiro, até que
rou em um caso sensacional, uma queixa á policia des
com a descoberta do serviço truiu ,a sua falsa personali
de identificação, que verificou dade do médico astrólogo.
pela sua ficha datiloscopica, Ali"" I DAtratar-se de um ladrão in- �

ternacional, conhecido na Eu- NADA!
rapa, Asia, America, já iden- RIO, 13- Ainda hoje nada
tifícado pdas policiais de ficou resolvido em definitivo 50-

Buenos-Aires, Rio, São Pau, bre a questão do reajustamento
lo, Baíét, Juiz de Fóra e Per-/ dos funcionarios. Tendo a Comis
nambuco, usando nomes di· são Mixta se reunido sob a pre�
versos. sidencia do ministro Artur de

Sousa Costa.

Desapareceu

o

" IJ 1\ ba "",J.c. _10- c 1,'11d I'�� e-maIs depu
ti I .s (rn(t h)� da rl t1 ;:.:er t ,';,'

U

':;1 (; j, � o'�al estiveram
) ,

Interessante oalestra C..1 TI o gel"'i3",!J • c ; ",!.":, lflj' LI !r,.rte !.J 16, t .n.ro u .':,'tcl:ilcnte, discutin-
acreditàda firma Fe.t1 (J� Cir. _ n .. te' .' J é. "dr t)S p ll,,;r'::,Je) J'..:: .n', 1 11.... n, l' 11 ,Ia n) mo ne.l-

b
. . '

I
'

I
' c'e �,. "me e t J'3'11 1 ".1 !US tlirét�rl'en�\:'Procuramos, ôntem, o�:vir o Ge ccp" ust1v�l, e, ('5 :::':11 r" ,:[( ,. ,- I'-'.lu." . ,

,

nosso distinto patricio, sr. Aman- apdatar as glelhas p.�a qleir,<, JI) ,:1S} '0 r;..,L l;J do r�IO. A reu JidJ Guru� quatro hwc1s,
dio Fudbrack, d:retor-gerente da carvão como C0010U tlv'l, 1')

C 11 pO t:.S reC,11d,,3. ElI bora naja traLsplrasse, nota-se

importante firma, desta p'aça, Feit a�)esar de Oferf'Cd T:OS j1 8$'�)0J I ",2 .1d· :1 llli
r

ta;d I �r �r� OS ek,.l'.=ntos dq b_ancada gaüch3
& Cía. Limitada, atui1l fÕlnree- pJo mdro cúS'{" de lê .hli, q la 1-! LJ'n;) prç:'.lT� \) l..';' lVl'te íc.n.JPstade pu! tí�a pj'estes a

dora de luz e energia eLt.ica, aos c;l'j 11<1 d ,is rrê5-' atrá� cr, nIJ:a- d-.?St.dcôrlJE',:. se.

municipics de São José e Blgua� ú .. va,n,)� Jel1h" e.TI yU i 't-c:'1Je ao �ü CaIlJ .. r,: 1I,ue) D,-pL!t�dJq 'm L;>L;a· se insistenk-

Levou-nos a p�ocu- r aCjuJe r.ro:.:ço d� s�rr_t.n" G�OOO, não l11ênte qu,� ') ,�'_:J�' _tI ;',u'cS d<l Cu lh.l n-:o se conforma

destacado comerciante o desejo �onséguimo� co'l1t)�ar a Lnha su� :v"j a S(I;UÇJO LO caso do LsLJú c:o K.O, que talvez

unico de esclarecu 05 habitant.s flciente �,ara ma,IU o fo:n"cím"n- ve n :la ctÍ Lia \.l \ ')seminar ':':ul1S� q' 'e.I-:' .iS .n;pfC \�istas, espe
das localidades iluminadas e abas- to de força. ra�do-se 110 mll1.I11O uma aikl c:çao 110 rnll1lsteno do sr. Oe-

tedidas de força elctrica, ptla E,tamos traba1.hando ativamen tuho voargas. t d t
'

1 L' I
«GLORIA A' MAIOR NA-

�,�, Fett, das razãos imperiosas que te para a conclusão des�as o,bras, ,_ .aSSl�� O
�

e ,.,<Jllas as !JJ .;';S�I·:S ,e w�e, as 1'e açõe.s çÁO DA AME'RICA
a levou a ab.'>ndo'1éH ás trevas que esperamos consegua �t� do- �stao, n�utto Ln:�s c. t;c os SI. ! I� ": c.� (u lha e Gehl"\ LATINA!»
os referidos municir;os. l!l.;' )--"t'gu'1da·fnra proxlmos.

l.0 Var���s, espdRl:do 0.e llas p.ox ma.., Vll1te e quatro 110- ROMA. 13 -_ Uma enorme

S. s., o sr. Arm:n,lo Furlbrnck,
_ -9ua ldo s"rá r( iniciado o r:::.s noticias

sensoaCiOnal.S. .__ I m�lItidão A calc�l�d.a em ,cef'!'l
am.wel e IOlt!.1Z como sóem ser iOr.l1 c mento? A MEIO-CA\1IN�Y) DE . Cu\11. v'ADC1 OFICIAL mil pessoas. dirigiu-se a s�-

._

s homens do coml-rcio, 'lOS recep- -E' e,ta om.\ r1-rgunta que JIJlr'A I I I ALI' 'dO
de da embaixada do 8 '<.�sll.

'-'

_

1-\, 'j O povo trazia enormes carta-
cionou, em sua mesa de tr3ba- melhor, lhe poc! r,l ser respo'}chda ROm.\, I J-Inf(li' lJélÇOC;S coo, Z<9S com os dizeres: "Gloria
lho, com um forte aperto d� mã:-·. pelo snL Gerente da Comp::r.hia lhidas fiO; circuios jor 11!,oticos ,

ROMA 13 --Comunir:arlo n. á maior nação da América
A5sentados, intt'ira;no", logo, Cr conces�ionariq, pois da no%<'. p ,.tr d'Csta capital diz 'm que ". L";Ja" 44 -() g' [1','11 D, Bona telegrafa: Latina".

nosso I·ntrev'.·stado dI) motl,'o da c�tilremos díSflosfos e aptos a rei '1' ••

J' I o· C-' dE' ������-�"��������������ltallanas am la nào o�upara'n l- « r'IlI" 10 orpo o xerCi"

f'\ visita; enquanto em tô' no de nós niciar o fornecimento d,! luz tão lica, ccnquanto se informe l'le to oClJf U a zopa de Des5a, jun- a� i a�.� c� � ftes co t!batiam rítmicas e apresadas a, 1')(50 qu� tivermos feitos as ad,l- estão a mOo ca""inho (Dtreaqu�- tüldo'se i colúna d Danakil.O
e tiUHi' �-;'�idyU' n ra

maquina de escrever 50!:> !'! pr-Cisão t3ÇÕ s de que falei já. lu L·cdhJde e a ulJ:>ii lv11!2Je� rnpo rio cXP'cito dt; r"1tivos, com- II �.ft
forte das n'ãos dos dalilrgrafos. Resaltam d.s p,!wr'1s do eh dista.üs 25 c/l,hl1 trüs d jH" tI'mdo a ovp,çào de Cheral- as Ing�eses, no Egito

Canseios do valôr que o te .. - tinto com�,ciadt', o restabel. ci !ocahdad '. LI, ve,l':CU a re ioLncia onOota CAIRO, 13 - Aumenta dia a dia a animosidade, no seio
po representava para aquele senhor, mento, dent: o em breve, de luz e Declara fi os n,esrn03 circulas po: fmies g. ,\ os inim:�os. b se- do povo egípcio, contra a politica anglofila do governo. Especional·
inicié1mos a palestra, perguntando- força, agudes municipios, o quo que os italianos e ,tão present,,· g 'Ido Ç( r.u a�i;,gi J co:n as suas mente o Partido NacirJOalista do «Wafd» que é numericamente o
lhe o porque que levou a pod.::- meito c�, deve a cLvidade de OP0- nente fiJrLficmJ·) e abrilldo estr,,- colún13 1 ,r,'l.4 do rio Tacazze, mais forté, realizo'I, últimamente, granuês comicios nas mais impor
rosa firma Fett & Cia., a inter- rosa dos prefeitos dê Selo José e das na reg;ão de G')rah�i e j:jl __, f.dcw( h innlo-�. em torno de tantes cidades do Egito, dirigido-se contra a Inglaterra e contra as

romper o fornecimento de luz ener Biguassú, gue sem e<;morecimento, e mandando carros blin':!ados et" Ad i a,<i e AbL:wacato. medidas lornadas no sentido de aproveitar as forças egipcils para com-

gia eletricas a S. Jo,,6 e Bi- e no bendicio c105 seus mUlúi- serviço d<: exphas-ão d0 ttneno ./\s 0. c:rat,-,t.s contmuam na bater a Italia.
guassú; ao que, s. s., prontamt-nte pais tudo empr��;>,rnm f. ,na sanai Os carros di:> dócalto lH)'�;rJ, fré nte dd Sú. alildndia. A avia- O chefe C�J «Wafd» pronunciou, perante 20.000 partida-
nos respondEu: a rtprovavel falta.

guarnecem a direita e a ec:q7Icrd'l ça(, a j<t< u os m'wimentos inimi- rios, Ul1 violento di�CurSO, que foi seguidamente interrompido pelos
- Lar,lentamos sincerampnte �,,_,.--

da estrada, afim de evitarem pos- gos e efdJlIlI r.:;conhe(imentos até aplausos freneticos da multjdão, constando de 4 pontos, os quais são
termos sido forçados a interromper O QUE :::,E DZ E\rl siveis emboscadas. ü r�gião do lago de A�hanooi, ao considerados nos circulos governamentais aqui como o sinal de uma
o fornecimento de energia létrica AUEBA Enquanto isso, os áscari, mon- lOrle de Ogadc!1}). revolução iminente. A moção de 4 pontos lança um veemente apê-
ao� n;uni�ipios de S.ãO José e Bi-' ADI� A�EBA, I �--Segun- tados prof 'gem os carnelos da re- lo ao povo egípcio no sentido de concelar toda e qualquer colabo-
guaSSU,p�lS bem avaham�s o guan- dI) n<Jt'Ci3S le fo lte, cllOpe, come- t?guarda. I .J i G,,�' Jw r��� ração com os inglêsE.s, exigindo, tambem, a renuncia imediata do
to !SSO e de!'agradavel a valorosa r;( u agora W1la balê<.ha a oc"le de . - L - Oiiiiil'...".. ,. (do"" "3 atual governo em sinal de protesto contra a interferencia ing�lsa. A-
população dos mesmos. Makalé. O principal fóco da ação r f'\r 1 f (� unidades do Exército lêm disto, o partido «Wufd», que é o partido numericamente mais
Como sabe, pois foi comunica-l é no rio Ghcva, tribu'ario do rio I U U\; \./ t) forte do Egito, tenciona negar a sua colaboração e apoio ao governo'do �anto por nós como pelo digno Tacazze entre Makalé e Antah I I:õ',.,...., rn RIO, 13 - Corre aqui que atual ou a qualquer governo egipcio que estiver influenciado pelaCe:ente da Comp. Tração Força Na frente sul noticia-se <lU _ a;,; mJ'm � ..,�.

.. "r' Q ú� e-
0(" D' ra] PantaleZo Pe5�ôa, por Gran-Bretanha.

t! Luz, s.nr. Miguel Vé.la, com.an- !r�r"s italian;js �o nor'e de �('ra-r [";'r írC:E!1l re�('rvada, mandou dissol- A policia de Cairo está em rigorosa prontidão. Faltam POI-
tec::dencla de alguns clJéls, deslIga- ht I "\<J.ç"l' ; !.:.rJl(:lmdl�>, L,tl ....ol qur- ",jrJ';' �... v,r o Eetil,ntlo regimento de ar- menores, porque foi introduzido taeitament€; a censura no telegrafollll"l a corrente sábado, 9 do cor� exclJ�lvâmel,te c,,·m o l!,0 c\., tan- RIO, 13 -o H. G t'.lio Vu- tilh"..ria rr.ontada. Identica medida cglpCIO.
rente, de manhã, por motivos de ques e forçl'\s motorizc�das. Não gas ass>J.OJ o de<'·_'tú UOI' ra")- [o; tomada com rel!lção ao treze

força maior. locorreu ne"hun r:m L< Ir rJr- do, a f rll II, o ,,!rI lI'[Jtc ProL,)- rf�' .ULnlo de infankr:a, aquarte-
-Motivos de (orça maior? lrIlfu ali. Da f uIt, r Jr'l� noLIlia- g ,,�s GuÍr T." , de t' rçr(l de r,,'- :é du dfi Ponta Ore �'I, cujo efe-

.. -Precisamos introduzir diver- se- que os ita.ialio� fé.ztm VOJS d, . ni tiO da J�lEI n! a e n mI- 1nuo tivo será re(�uzido ao tot tI de um

sas adatações importantes n'lS ,,(JS- d' rt- ,nh�\.·I1. . _ 1 T
I

� /' -

'11Jara A.h ..itui-lo, Írltt1'1 I 'lC, o D lEa,hcio. C-,n essas JU"5 medi
sas r�áquina,; em parte p<lra re- lago, isto é, 30 mlibas ao sul de aluaI chefe. do Esta.uú ,rv'idwr da das serão reaul.Ídos cêrca de mil
�uzir o consumo muito elevado Antalo. Armada, almirante Guilhem, homens.

JOãO Pinto de Oliveira, res:
dente á rua Frei Caneca no. 214,
esteve na Delegacia de Policia
dizendo que sua empregada, de
nome Leontina, de côr parda,de
14 anos desapareceu esta ma�hã,
de sua residencia.

(
I

CAIRO, 13 - A multidão enfurecida pelos discursos in
flamélutes do parti '10 «Wafd» dirigiu-oe ao consulado geral da Gfém
Cretanhn, quebrando todas as janelas. Houve forte tiroteio, durante
o qual 39 pessôas foram feridas, entre estas 19 poliCiais. Até a
hora em que telegráfamos, 3 pessôas morreram no caminho ao ho..
pitaI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por 17$000
» 20$000
» 17$000
)1 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

São Paulo

corre:3pondendo pía�enteírarnente a gr.ande ('�onTiança � indíscutlvel
preferer\cia que lhe dlsper"lsam os cat�rlnense�,t()rna.ndo�a o l.Jnico em
pório da elagancia. e da �Odd nesta IIr:'d� Flor-ianopolls, está vendendo

os rna;s variados, vistosos e bellsslmo3 padi�oes de sedas.

Cientificamos ai nossa numerosa fregue��a qtga �s pr,�ços serão
marmi:�lios e permailecerão firMes pois não S'e 1;.'ata de liqlDidação
As senhora') e senhorinhas tlorlanopclitanas sempre procuram a famosa
l;as2) "'g"mf!3es IrGnãos1 pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

['I , de stock de sedas e tecidos finos
_,....."""»r.:'.=....."'="""""'''''�_''''''''''''''''"'"''' ,._,....., '"'\ -eGG

� � -_========-======---=-=-�-------=--=--=.---,,-� o-----------
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� � tW��
�� L� d� T AMP A6$�p�r j�oo �
Seda Pelica C[50 cores de 7$ Por 4$500 �
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 �
Crepe Chlne Gloria de Seda, sortimento de ::0 �

cores de 8� l or ')$000 ��
Crep Marrocai 1, sortimento de 40 côres de 9$ 6$500 ��
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12 � 8$500 ��
Toil ne Sai e C[ todas as cores de 7$5 ,) 5$500 �

.

d 10$ 6$000 r..�Seda Pe'ica estampada e ',» ��

Toil de Sole estampado de 1 � $ ,) 9$000 r]
Seda listada moderna q diversos desenhos de 1 0$ � 7$000 �
Suttaneta, sortimento de 40 cores de 9$ ,) 6$500
CRePE lv\ON06L FRACÊS sortimento completo de

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

nhos moderníssimos de
Taffetá liso para baile 95 ctrns. de largura

Q-

.

Ih
��IJ

13t, » 10$000
81> » 6$000

8$ » 6$000
16$ » 10$oJO

UJ
�
I
e(

sem �!Ulal PO� preços fantastõcos--. >
����:�����e---------- -=. e�

I7cASA T;;-IR�ÂOS, T E l F N E o:�;;,;;;;;;;,;;;; é a única que vende as suas

II mercadorias 20}. mais baratc que

II as praças do Rio e São Paulo, , I (!)o serem as suas compras fei- II
.

lU
diretamente.

u

MORIM de cores sortimento completo de

Opala fina de todas as cores de

Opala Superior

1 $6 Por 1 $200
2$ » 1 $500
2$000 e 2S200

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau ele Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Iv1ate, sortimento de lOcares 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$
Vel/udo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60�
Eslamnaria das mais ricas e mais mudernas do fila e

•

enecntrar-se-ãe �Ó na Casa lRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de 14$, 16$,

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 15Cl$ Por 110$000Renard de diversas qualidades de 100S» 50$000
Idem, idem idem de 20J$ » 1 00$000
--------�. ���::g,.�---

Colchas�AêteSeda
----

Colchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja 40%Ol)0
[��["�::��----:--------

Linho ! rlandez para homens
Linho Irlardez para ternos de homens, artigo moderníssimo

de 10$, 11 df" 13$, 14$��� ����$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e 28$
Linho e Cretons

LINHO BELGA de 2.20 lllS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de Iarrura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 111S. de Iargu�a de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 I [4 de largura 6$000....s--..::r�'r�.....�

Luvas�e�c�ã;t�e�l-ra-·s-----------
Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade

�O cet�l�. ?e com�rime!1to de 35$ por 25$000
Carteiras FIl11SSlmas ultima palavra de J 5$, ':;0$, 35$, 40$,

54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000--------�y;J'C'r: ... ,.!C--..

Capas=ae�borracha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$.)00Idem}) » » }») 160$» 120$000
Idem» » ,) » finíssima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$�)00

-----------M--e-i-a�1���s-s-e-li-n--------
Meias j�';ollsselil1 ultimo tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meiis do Brasil por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.(', J I O,� e 11 $000
14$000
7$000
1$500
4$000

! -'t'.

J
r .

,

! •.. �

n.

F�
�

sortilnento
0--

---------------�

--Gravatas,

2$3 l'

•
� �- - ._-_._

---------

Scmidt

V'
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A GAZETA
Grande cOncurso desporti ..

vo de "A Gazeta"A Gazeta
-M-e-'d-ic-..o-s---1-AdvogacilDs

i - .

R

11 P-ASCHOAL SiMONE S. A.
I I

nt· LIVRARIA MODERNA I
vj' E'unOaOn Em 1886

\ �,"Rua Felippe Schmidt f,' 8

\ Q( Caixa posta,11�9 TEI. auto 1004

Codigo RibeIro End. TeIg.
\.' SIMONE
po-
ini(Tvpographia. Estl?:reotyp ia

Ih enraOernação, Pautação. Tra-

e"b�a�l�h�os�E�m�A�lt�o�R�e�le�v�o�e�tr�.��������_��_�==�-��"�'liros�

Dr. Casar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em
<

iante dia
riamemente á R.I í ajanoSl

P'icne 1.618

Residencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1353

ConsuLt .. ··R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das t 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO. B.
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
,

lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra·ViGletas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

!f
� E Dentistas

Luiz Freysleben
Cir urgiãc :Oentista
RUA DEODORO, 30

rom·

��::�Loj
Rua 15

as
nos

Diariam�nte, pvb llccr-ernoa que- 5�rão ronferiàos aos primeiros
ro roupons, ôiulõlõoe cm Duas � segunDos luqores. Porei a séri�
slZri�s, ccbznôo aos 5 clubea Da A, Da qual farão porte Atiétic:o,
rapital, ou sejom 05 filiaDos á Avai, figu�ir!2nse, Iris 12 Taman
F. r. D., Q séri� A; � aos rlubes õcr-é, "A 6azeta" c:onferirá uma
00 Eatr-elto, I'oquztr-oa, 5aco DOS rica taça, com gravação em ouro;
Llrnõea, 5ão 10512, Palhoça, Bi- 2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
guassú 12 Tijuras, 10005 não filia- melhor 'ogaàor De futeból--.:L lu
Dos, a série B. gar, urna meõolhu De ouro; 2. lu-
Assim, A 6B2ETA quer r-za- gar uma rneõnlhc De prata. Para

pcnõcr aos seus leitores essas os clubes e [oquõor-cs Da série B
interessantes perguntas: publicaremos oportunamente 05
--Qual o melhor jogaDor oe tu prerníos que estão s enôo cu iôu

tebó!? õoscmzntz estuàcôoa.
--Qual o clubz De futeból mais NOTA--Os 'ogoDores 005 clubes

�='""""===�=='='""""===,.,..".. � sirnpátiro? filiaDOS não serão conalõeroõoe
p
-===

, PI'eenchioos 12 rzrnzfiôoe a este õcntro Da serie B.
P..!I de Moura Ferro, RI/àação 05 ccuporis que publira- J

I
Dr. euro

mos oiariamente,--aos

ooming:?s'jás 9 horas, far-se-á o opurcçco,

d cem a presença 005 interessaDos.
I [Advoga o NOTA: 05 c:oupons 012 uma sé- Para o entrega Desses premias,

rIz, que fôrem errnôornente p reen- que s e Dará no Dia 29 DE De-
b d ch lô o s com a inàicação De clube ou zernbro De ]935, "A 6azeta" orga-Rua Trajano, n' 1 so ra o

� jogaDor ae outra série. serão inu- nizará um excelente festival 0125-

.�_:Clep�one :�J Iuzaoa,
na apma,õa.

IIr��ar
Accacio MoJ

,
re i ra tem seu escrip-

-i: il�"'"
i .........h

....... M. . S,,,

tad��fv� R. ii �!1,�!�U�� ��::!P�
Advogado10 ( b) '11:1 Radio·"' Larnpadas e-Cinema FaladoRua Cons. Mafra. so .

"

Fones 1631 e 1290 �
===========- l SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,

� TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

11'-" DBr·aRrbeonsaato - I
MATERIA PRIIViA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROClJRAE OUVIR
ADVOGADO OS AFAMADOS RECEPTORES PHIl- SPS

�II
Rua Trajano, 2 (sob,) I Casita & C,�a�

II Fone 1325-Atende cha-
Rua Conselheiro M�fra� 54 __ FlO�IAf�OPGlISmados para o interior.

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI" 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eôlficlo Cuixc Agricola)

TELEPHOHE, 58

Dr

__,"6S, Salvio de Sá �
Gonzaga II

Dr. Osvaído Silva r
Saback �

r
,
,

I

�
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefon"" l287

Garcia
d! Novembro, 70 BUJMENAU

vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

terrrSeção de
(I fc·

aOóATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES-
gua .: TRICOLlNES-XADREZES-ZEFIRES
lo

. (Tingimento a Indanthren -- cores firmes)
pop'

.

((ecldos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões
'do' etc. Colchas. guardanapos, lenç05, toalhas de
Ce' baJ�ho de rosto e de mesa. Confcção de ca-
e I misas, calças, etc. Linhas para bordar.
tec'
ml

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)rente

força' ru!ição:-SINOS DE BRONZE, maql1inélS de fo.r<>grm. fa-
_' bricação de maquinas em ger"l, (agricolas e in-

.. dustriais)-moinhos de fL bá, arados, businas pa-
sas a' ra carroças, chilpas de fogão, etc.

�
sas p FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS
�uz,�ir� �

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE B:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PRt:MIOS

UM FESTIVAL

clube a que pertence o jogador

Qi.§al O m�ii1{lr jogador
de f�teb.l?

Qual o melhor jogador
de futebol?

Pela nossa historia

(nome do jogador)

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 12 DE NOVEMBRO-S. DIOGO

1872-Novo presidente da Provincia-Tendo sido no

meado primeiro Vice presidente da Província. assume o governo da
mesma o dr. Manoel do Nascimento F. Gaivão.

1906-E' festivamente inaugurada a comarca da
Palhoça-ReFerindo-se á installação do governo judiciario palho
cense, o jornal O Dia, de 15 de Novembro do mesmo annu, assim
se referiu: «A inauguração da comarca da Palhoça, desmembrada
da de S. José, em virtude da Lei n. 693, de 19 do mez passado,
constituem motivo de justo regosijo para a laboriosa população pa
Íhocense, que revestiu o acto de grande brilhantismo, o qual caracte
risa as festas populares. A' s nove horas, acompanhados dos srs. coro
nel Pereira de Oliveira. drs. Thiago da Fonseca e Americo da Sil.
veira Nunes e coronel Francisco da Silva Ramos, chegava á villa da
Palhoça o sr. dr. Gomes Ramagem. juiz de direito da comarca, que
foi muito cumprimentado. A' s onze horas foi servido lauto almoço
na residencia do nosso amigo sr, capitão Nic olau José Garcia. A' s
duas horas, precedidos pela bndil. de musica da sociedade União
Palhocense e acompanhado por crescido numero de cavalheiros, o

H. dr. Ramagem dirigiu-se ao Palacio Municipal, sendo recebido na

porta, pelo sr. Superintendente Municipal e funccionarios da Munici
palidade. e por estes conduzidos ao salão da Superintendencia. Nes
se interin o presidente do COh�e1ho Municipal, que se achava reuni
do em sessão extraordinaria e solenne, nomeou uma commissão de
conselheiros afim ele introduzir. no recinto, o sr. dr. Antonio Gomes
Ramlgem, que sentou-se ao topo da mesa, tendo a seu lado o sr.
coronel Antonio Pereira e Oliveira, Vicente Silveira de Souza, supe
rintendente municipal; Pedro E. Holfmann, presidente do Conselho;
José Honorio da Costa, Alfonso Della Rocca, Martiuiano Soares de
Oliveira e Jacob Sehaidt Junior, conselheiros municipaes, Em segui
da, o dr. Ramagem declarou inaugurada a Comarca da Palhoça,
lendo as nomeações interinas dos nossos amigos srs, JOão Febronio
de Oliveira e Luiz Adolpho Bom para os ofhcios de justiça, creados
pela citada lei, n. 693, aos' quaes foi deferida a promessa legal, sen
do lavrado o respectivo termo pelo escrivão de paz, sr. José Maria
da Luz, para tal fim nomeado.

Tomou em seguida a pula vra o nosso amigo sr. José Luper
Lopes que, em nome da população palhocense, saudou o illustre ma

gistrado a quem foi entregue a direcção da comarca, que acabava
de ser inaugurada; enalteceu os esforços dos di versos chefes politicos
que mais concorreram para esse grande melhoramento, felicitando os
moradores da Palhoça na pessoa do seu primeiro magistrado, o sr,
dr. Ramagem e o Superior Tribunal de Justiça, na pessôa do sr. dr.
Thiago da Fonseca, Procmador Geral do Estado.

Fallou em seguida o sr. coronel Pereira Oliveira, que, feliCItando o povo palhocense, pelo acontecimento que reunia tantos e
tão distincios cavalheiros, assegurava que a administração da Justiça
na nova circumscripção judiciaria estava entregue á mãos habeis e

dignas.
Na mesma ordem de ideias, abundou o nosso collega sr. dr.

Thiago. que proferiu expressiva ailocoção.-O nosso amigo sr. co.
rone] José Honorio da Costa, em nome do Couselho Municipal, sau
dou o illustre Juiz de Direito da comarca. Agradecendo ás releren
eras que lhe eram feitas. o sr. dr. Gomes Ramagem proferiu brilhan
te discurso, que foi muito applaudido.-- Depois de encerrada a ses

são, foi servida lauta mesa de doces, em que trocaram-se os seguiu-
" tes brindes; Do dr. Americo Nunes aos habitantes da Palhoç�. na

pessoa do redactor da fi 'Voz da 'Palh9ça sr. Miguel Palermo;
deste, agradecendo e brindando ao sr. coronel Pereira e Oliveira;
do sr. Martiniano Soares de Oliveira ao sr. coronel Pereira e deste.
agradecendo e brindando pela prosperidade da nova comarca.

O sr. dr. Ramagem retirou-se acompanhado por todos os

presentes, sendo muito felicitado.» Foi lavrada longa acta da sessão
solenne e inauguração da comarca a qual foi assignada pelas seguiu
tes pessoas presentes ao acto: Pe(Iro Egydio Holfmann, presidentedo Conselho; Antonio G. Ramagem, juiz de direito; Martiniano
Soares de Oliveira, vice-presidente; José Honorio da Costa, Alfonso
Della Rocca, Jacob �chaidt Junior, conselheiros; Vicente Silveira de
Sou7a, superintendente; Antonio Pereira da Silva e Oliveira, Presi.
dente do Congre�so; Joaquim Thiago da Fons�ca, llrocurador Geral
do Estado; José Lupercio Lopes, Promotor Publico; Americo da
Silveira Nunes, Juiz de Curitybanos; Francisco da Silva Ramos;
Miguel A. Palermo, director da fi Voz da Palhoça; Nicoiau JoséRosar, João Febronio de Oliveira, Tabellíão; Luiz Adolpho Bom,E�crivão de Orphãos; João Luiz Vieira Junior, Commissario de Po
licia; João de Souza Lima Junior. Domingos B. Valente, Jesuino
José da Rosa, Victorio Lucchi. Florencio Th. da Costa, JorgeWenke, QlIintilio ZaneIla, Arthur de Oliveira Basios, Juiz de Pal;
Theodorico Bmllo Fernandes, Hugo Schlemper, Antonio AugustoVidal, José Rodrigues Lopes, José Soares de Oliveira. Guilherme
Wiethorn Filho, Nic.olau Tancredo, Francisco Carlos da Rosa, Q_líbio José da Silveira, Manoel Francisco Pieri, Manoel Pedro Ro
sar, José Grathwohl Krebs, João Francisco Pamplona e BoanergesLopes.»

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

III (nome do votante)

CAFE' BOM SO' NO
JAVA.

Praça 1 5 de Novembro
fintonio Paschoal

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
of:. pontos de vista.

do votante)

I SE'R�E A- III SE'RIE B
?FQ IlQIjilCh"'fllb"l'lji'_"'__. M �". �63"'5!1'

I
� SÇ!

Qual o clube drJ futebc;1 Qual o clube de futebol
mais simpatico?

-

mais símpatico?

(nome do cluhe) (nome do clube)

I 1 I(nome do votante) (nome do votante)I

�"j!!l6 ;�

�;:�i
'"" . *",'"

I Banco de 111=lo=r=.A=r=m=j=n=io=T=a=v=a=re=s
Crédito Po=
pu lar tE l\gri ... ,�

f��a���f�� ,

MaSSA
f Lourenço Calandriny, espôsa e filhos

t!"'-::'o.!,� convidam aos amigos e parentes para assis-

�.
tirem no dia 15 do corrente, ás 8 horas, á
missa de 70. dia que mandam celebrar, na
Catedral Metropolitana, em sufragio da alma.

de d. Alzira Batista Jung, falecida em Porto
Alegre. Desde já tornam extensivos os seus agradecimentos.
a todas as pessoas que comparecerem a este áto religioso

(Soc. Coop. Resp, Ltda.)

GARGANTA- NARiZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO

E�r.letlliaHs�a em molestias de.

(formada pEla fmulDaàe De
, meDicina ao Universiàaoe ao
Rio 012 10neiro. Ex-interno,
por ronrurso, 60 Hospital oe
Pronto 50corro 12 Da Assish:n
ria Publica 00 Rio De laneiro.
rom alguns anos O� pratira nos

I s�rviç05 especializaélos no Pro
fessoí' 5anson, no Rio De 10-

� m,iro -na Policlinira oe Botafo-

I go .- no f-lospital àe 5ão 10ão

.

Batista 00 Lagõo 12 no HospitalCapital 136:700$000 6affré--6uinle).
Reserva

56:424$4981
Chete de clínica e cirur-

-_
�

gia àe ouvidos, garganta,RECEBE DEPOSITOS
,. nariz, cabeça e pescoço)

PA6AHDO 05 � I do Hospital de Caridade
SEGUINTES JUROS: de Florianopolis.

:;: Gabinete adaptado paraClC Limitada 5'!. ala. exames da sua especialidade e

CIC. Aviso Previ06·1· ala. I com sala de cilUrgia propna.Prazo Fixo 9'1· ala. Consultas diariamente no

�------_..;;;=-_....;;;;;�;;;;;� Hospital de FlorianopoJis.Harmonias � não RESIDENCIA Hotel La
mais Extratos I Porta-Fone particular 1426

Gru!ia da

Rm� Tr�jlfi1l0 n. 16
(Edifício propri�)

Entre a moderna terapêutica
pelos HORMGNIOS estandar
dizados rigorosamente e dosadas saude

Querendo receber este
precioso livtjnho, sem qual
quer d'" .spes3, l1Jande ende
reço CCitO � J fi. Oliveira,
para á C ·'\IX 1\ L OSTAL n.

23, NIC 1 riSi{(J l -

RIO.

em ammSla e a antiga, empmco
e hoje ridicula medicação OPO
TERAPICA pelos extratos e

pós de orgãos. ha a n;esma di
ferença que entre a Q JIMICA
H\.0DERNA e a ALQUIMIA me

dieval.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Consoante noticiamos, os estivadores de Ítajaí, no dia 11
do corrente, resolveram suspender os trabalhos da estiva daquêle
porto, afim de por esse meio obterem um aumento d� salar:o a que
se julgam com direito. A gréve dos operarios marítimos de Itajaí
foi apoiada pelos estivadores de Sã.:> Francisco, ela Laguna e desta

Acompanhado de seus filhos re- Capia].
gressou á Laguna, a exma. sra, j A DelefS3cia Maritima, do porto da Capital, a qual tôra OUTROS BOATOS
d. Maria Morma Carpes, esposa I submetido o caso de Itajr.í, em reunião efetuada ôntem, ás ! 4 hn- ROMA, 13-,As noúias pro-
do sr. João Carpes. ras, concordou com a prdiminar levantada pelo dr. Heitnr BJum, paladas na imprensa estrangeira,

em não tomar conhecimento do assunto, de vez que a in t da�ão segundo as quais na conversaçãoPara Tubarão viujou, hoje, o d O I
.

dI' 'd' 'd
r, �

a e egaCIa e taJal eVla ter SI o telta ôntem mesmo. de segunda-feira entre o ministro
dr. João G'.!alberto Bitencourt, de- Noticias procedentes daqu�!a cidade relatam que o sr, Ins- L' I b' d '"

d 'A bl' L 'I
. ava e c em alxa or lta lano

puta o a ssem ela eg1s atIva. petor do Trabalho conseguiu derimir o conflito, atendendo ao pleito Cerruti fcí di cutida a retira:1a
Regressou ontem do norte do d ' '

Estado (I estimado CO'lterraneo Seguiu para Tubarão a exma,
os grevIstas... r

dó. ltalia da Liga das Nações,
d·

�

'I G d' Em regoslJo pela solução lav0ravel do caso, os estiv�dores da I
ão efl'cI'a1,""',e,lte desmentl'd�s

A
'

C b I guarda-li,· sra, , 1 arCl a otar I, esposa C I
'.. ...

Sra. Dom 'ngDs Valente S�. rg�mlfo a ra) I do sr. Francisco Gotardi, prefeito af i:a fizeram subir ao ar muito3 rojões. aqUI,

FesLji.' !j' jc: a d t" do s. U
VfClS nesta capital. de Nova Trento. Hoje os trabalhadJres ma'Ítimos em gréve voltal:1:TI ao seu

------

aniv�rSénio nctr.:;tio a exm.::.. sra Está enlre nós o gr. Franceli- labôr. A GAZETA.
( \ T 1

Comemorando, amanhã, a
d. Eugeni'l ,-,oota v à."nte, e�po- si.:> Pinto de P rruda, influente A6RADErtmENTO grande data nacional da
sa 20 sr. Du.nir, ;os V,kI't�, cc,U" folitico em São Joa·;uim. As f � r m--b i � � �/J � � � � Proclamação da República !

cê,s:ln ..H.o":,\;::',n-',-L:\d�Luz� Recebemos a seguinte carta: � - � li1 VI �� g .... V "" � V Brô.sileira,AGAZETAresol,
FOIÇe.. da CI ',A J� Li", �s. ,Procedente de São Joaquim «I!Imo. Snr, Jairo Callado, Dirc-

'

I veu dar sueto aos seus tra-

A d'�t"'lta 10 Il'l"_;lcn'c, P' h· chegou o sr. ceI. Boaventura L,,· tor de fi (dazela. Pen�oféldissi- balhadores, deixando, portan-
seus elevados c.dps '1'lOra'� e cc.-Ipe" prestigioso pJitic0 naquele mo agradeço a V, S., a home- trl�adicien2is pugnas naua,to, de circular.

raçiio magrâ'lirJ!\), é estinl1dlssi- nunicip;o. nag::m gue cortezmente quiz pres- iScas de an�a�..:,'tã Fa�i:a de LIIZ
ma ngqu' la c;d ab lOerrana como t0.r. éltravéz das colunas desse con-

nesta caplt0!; 0r.dc cont:i amlla- De São Joaquim ennntra'se, ú;Íb:"cb jornal, pela passagem da Deverá realizar-se, amanhã ás I A anciedade e o nerV05SIsmo

de" sendo, vr este motIvo, mui· entre nos, o sr. FJ ancÍsco Ro: dcila do aniversario natalicio do 8 horas, com um brilhantismo que dom; la a todos, remadores, e a

to homenageada. driglJê�, comerçia'lte naquela CI- meu soevrano. faz lembrar os tempos aureos do tcrcida renitente e fanatica, que

fi GazeL, r spc.itos, mente au· dade. Prevaleço·me do ensejo para rei- sport nautic<.. em Santa Catarina, tem corno unico e supre no ar-

gura.lhe leI cidhdes, terar ô V. S., os protestos de mi- lís formidaveis e tradicionais pug- gumento
-

o braço, eotão debai-
Cl--,.(!0U de São Joaquim o sr, nha distinta consi�eração. Pelo nas nauticas de 15 de Novem- xo di! ação deles.

c� <ar 1\1dd�rallo, nosso colegá. de RÇAL V CONSUL G'd b E
'

d d f'-'. ,UI o ro m Vlftu (: a ótima orma

Im[Jfensa. Zecchin, O CHANCELLER. Nela farticiparão somente os em se encontram as guarnições

Hei-I [li{ iccoló Grillo». valorosos clubs nauticos desta concorrentes, e com receio de errar-
, E d nesta cidade o sr. Capl'tal, sendo gl"e o Ypl'ranga, f t I I" mos, nos ur amos a qua quer pa -

muih M�e�ler, operoso ,Prefeito /' f A LEnm Et-lTO: I de Blumenau, in:crito para este pite, deixando que o resuitado
do mUnIClplO de Porto Umâo.

d d fa.
I certame, por motivos irremedia· de amanhã venha ::o'W<ê'ncer ou de-Em Joinvile, on f;; resi ia,

V d d J' 'I I d' 11 d veis, abandonou a raia, siludir a brava gente do remo
10 o e OlOVl e está nesta eceu la o corrente, o sr,

R' h I Ald L M' 1 cl J' 0'1 d P d P'"
. Jac ue o o uz e ar- batriga·verde.

(.I(,a e o sr, ose I, conta or e ro lern, antIgo comercwnte ., '
, '.

�

da sucursai do Banco do Comer- naquela cidade.
tmeh concorrerão ao preho Iguals

d I d d O t' t 't d . em forças, o que vem assegurarcio ague a CI a e. ex In o era gf'm or a exma ,

d RI 'G d' um excelenre exIlo ás provas, VENDE-SE a quinta casa
�ra., osa.ma on In, esposa d d IChI RGU ontem a e�ta capital o d J' B Cd' 1\n ;J- he um cunho atraente, da VilJa Affonso Mi,-!

do sr. OS€ • or euo. ,

5r. Amoldo Luz, tabelIão a co· como a mUlto não presenciamos. chol et, no disíricto João PARIS, 13 - A Agencia
marca de Joinvile. ml55A

E a rapaziada nautica sáe hoje, pessôa. Tratar com o pro- Economique Financiere afir�
do galpão e está firmen Café, na prietario Pedro Cardoso. ma que o governo do Brasil
roda sportivada Praça 15, dizendo

O I b
está tirando proveito dos boa-

a toda a gente, do seu valor e 5 a orator os. tos relativos á decretação
da sua coragem; e; enquanto gar- Ra u I Leite eventual da mor<lÍorÍa para
ganta vae e garganta vem, a tur- Retêm ouro no pak esse país sul-americano, e que
ml do remo se esquece da corri- Amparam 5,000 brasileiros. está procedendo á aquisição
da. porque-o Atenção! Atenção! São animados no maior espi- sistematica de titulos brasi-
Larga!-não é brincadeIra. rito de blêlsilidade. leiros, na bolsa de Amster-

Os que já rernaram,-cá como Levam para fóra das nossa, dam, por intermedio de Lon-
nós--que o digam. fronteiras o nome -10 BRASIL. dres. )
a;AQ WíbWf ee;;w's31"fflrl'� aiMffllmiSi!{jZ;__wtlil-_�iiiDO='mi�iII�..:r-� J-
--- -�_.... - ��---.. ...- !'����áfflmt�8.iW.*4WM&.!§

_A e!lcantadora senhorinha
Elsa Silva, gracil·F�ainha
(ia Prirnaverp, promoverá

Ur1l8 soirée dansante

_w .. w • rum WlI';::W&.

POVO00voz

Francisco BI usato.

Está nesta capital o sr, Herma- A Isen iorinha Elsa Silva
ao Zannni, gerente da Empreza 'I' h P

,

a graci ram a da rimavéra
Colonizadora Mose!le & Cia. f

'

o erecerá, domingo próximo.
Encontra-se em Florianopoli� ás 21 horas, no exprendído

CI-lE6Am UN5...
!'T, José MIgueis, negociante em

e aristocratíco Lira Tenis.

Dr. Ivo dAquino Blumcnau. uma brilhante soirée dansan-
Vindo de Blumenau, onde re- te, ás gentis damas da Côr-

1 Do' amonja chegou o sr. Ibá te da Primavera ao"
si,le, encontra-se nesta capital, o

,-
v , 0 as-

d I d Guitac, < ,5 dos Reis. saciados do querido cercle
110�SO ;,tinto e ta enteso, sr , r.

da colina e clubs ] 2 de Aaos-Ivo d'Aquino, provecto e cornpe- Lh "OU a esta capital o sr , to e Gerrnanla.
b

tente advogado nos audítorios Ewaldo Losso, operoso dirigente R
-

d".��\� E � lC'O. dilid d d U � �uniao social, por excc-
prospera e II a e e russanga. cencla, a noitada de domin-

Celso -Ramos 1 Procedente de Cresciuma en- go, da,d,o O ,enorme interes: e

Via, ma-;t,lma regreswu da Ca- cQntr�·se e,ntre nós o :r., Eli�s An" I qi
e Ja. está dêsp::rta,n�o ,no

plt"ll ['\;;,]e d', o prelado contei ra- gelom, digno administrador de �osso gtand-monde ílorianopo
BP,O sr. CJso Rarros, abastado Cresciuma. litano, sera, estamos certo,

um destes acontecimentes
chies que marcam época e

permanecem, por muito, na

memoria daqueles que o as ..

sistirern.

LOUFU1� E [nOFLH9�

A gréve de Itaja i

Elsa Sil-o

Rainha da Primavera!
Rainha ,tl.?:"l1ific.:l. de. todas as �sti1.

cões!
r

Rainha �fófim� �as tardes verme-

1h1S de verão e p ímavera, das ime

nas de outo.io e elas p''';'il()e'� :_ I-ias
de inverno.

Teu rmn-íato é h},? !:.JÍ1:L'VJ e 1-0-
deroso cimo t tI ) � J. >::1 e glJ.'t1.

E's a �}r,"111í.�.Johú.? (I::�e
Gran �e R?i. n G<L 'Tl,,,12a. das f o'
res, rios ." "'1 , ):'> e do prazer, que
é- a 1ll0(.1 ,:".

T (lê. íod, .kü L 5 I U.·O e diamau
tes, se, á 1;'(;. sta ? .,mile", por :r,1,
rica na <;i �r ifi.:a�ã '.

Será felr' ,)/a 2111'Z,l(.k e simpatia
que todos x .:rn i '['.m. e possuirá o

brilho dos 11,::",'0$ olhos Qe Dacra Oh·

Gal. Vieira da Rosa

OUTR05 PARTEm:

!'" z' ndeiro em Lages e preS()glOso

r olitico reg ão ser a a.
Procedentes de U russanga es

tilo nesta cidade os srs. Flavio
Donadel, Silvio Treuto, Jurge Me
nezel e Jorge Gugliehni.

Dep. Rodolfo Tietzmann

Reg essou de Brusque o sr.

Rodolfo Vitor Tietzmann, depu
tado á Assembleia do Est3.do,

Don Neça onde exerce as funções de 2.

AHIVER5flR105 vice-presidente.
Dr. jOGI/lJm Ferreira Lima j 'Dep. Francisco de Almeida

Feteja 11 -je o aniversario na- Encontra-se desde ontem nesta

talI, io o nOS30 ilustre e destacado cidade o sr. Francisco de Almei
cont err ane o sr. dr. Joaquim Davi J.l ilustre deputado a Assembleia
Ferreira Li-na. racultativo huma- Legislativa.

Tarribem vindo de Cresciuma,
encontra-se nesta capital o sr.

Otavio Minat0.

vcira,

De Araranguá chegaram os

srs. José Maciel, AuseJino Borba
e "1anoel José da Rocha.

nitari» cx·d_ t)ut,\ AV ao Congres'o
Fed T'CI, ror Sa'1'a Catarina, e

org2n'zad�r (la Dm_toria de Ili

gien� do E,tudo, a [U'.'l cat"ri-
Encontra-se, entre nós, vindo

da regi -o ,errana. tendo visitado
varios municipios do nosso planal
t" o ibstrc c 'ltarinense, gmeral
Vieira da Rosa.

nellse lhe di:.ve ass:na:aJos strvi-

�os,
A Gazeta aEso,�ia'1do'�e as ho·

m nagen, q11C I;.� sc.íão prestadas
envia felicJações.

A"iver a
·

.. ·se hc';e o jc ven
estuLnte, VValmor VVer cl�,é.'u'(.l,

inteli;ente abn' da hst:t�:o d_

Educação e cd"g 1 de redação
da cc nfreira 1(efJublica
fAZEm hH05 HOJE:

a senhorinha Hilma Ntves, fi
lha d) sr. ManoE.! Neves e alu
na elo In"tituto de f.ducação;

o �r. Fra 'ciE Cf) I;. de �(uza;
a seni,oJ Íllha C 11 n i (lIa, fi

lha do sr. R0b�rtu RIL,;
a m'!nlna L ê'i, filha do sr.

José Ficre2.ano;
o jovem \Vú!rror Otavio, fi

lho do sr. o,a\i.) O!iveira, dire
tor do T t.souro do E:;tnd);

Amador & Veterano

Chegou de CaçaJor o sr. Car
los Sperança, prestigioso politico
em Caçador.

Sabado, ás 7 horas, no altar
de N. Senhora, missa e'll intenção
á alma de Ana de Costa Ro"a,

a fenhorinLa CIt..llenti'1il Cu-

valho, fjlh,� do sr, c"'r)!lão João Chegou de Cacildor, Carlos
B b'd N'

.

E E tPedro Carvalho: Gartner, idlwmte polItico no

mU-1
e 1 as a�lOnaNls x ran-

a senhOrinha f\: ria do C,rmo nicipio de Caçador. �elrÉas I

O

Sliva; "'-"" AF liIItIJ AVA

o sr. j.,ã() P ...ulo de Sou7a, Procedente de Concordia e�tá I Praça 15 de Novembro 26

oridal do EXt"'rrito. . I1psta cap'tal. o sr. engenheIrO .J1nlonio Paschoal
1ifB!� ')� -:;-:-.�-.��;:�Xg,g;�{:mT4f�:t�2Z.';,!S:W9liiJfJWf44iFMfê1ttMEf ii'

Lavando-se com o Sabão

�'Uirgem E5pecialiàaàe"
dj� Wcatze& 8: eia. PS. JainvilleI

•

!
(

í1'
�I !" I
�t ....._

�.......,����.."'�"..�:;;;;""���-":""��������r..����crr��-�.....��:::sw&':!!_ (MARCA REGISTRADA

�Plor�recimen'iosg
rteMi@t1tW'PtS't m '".

IAtroper.�u
anciao

um

Gentil Bento Alves, chanffeur
do auto no. 113 P, apresentou-

-

se a Delegacia de Policia, dizen
do que ontem ás 14 horas, ao

passar pela rua FreitCaneca ater

pelou Antonio Teixeira, casado,
com 66 anos de idade, residente
na mesma rua. A vitima apresen
tou pequenos ferimentos no ro. to

e na mão esquerda. Temos infor
mação de que o chaulleur não é cul
pado.
BARí'(AS DE OURO PARA

h PA'TRIA
TRIESTE, 14 - O duque

e a duqu-za de Aosta iniciaram
um momento patriotico de doe

ção de ouro ao governo, tendo
conseguido algumas barras de
ouro e pi ata provenientes da f��
são dos objetos de U50 pes30ãf
bem como 30.000 liras destin;l�
das aos socorros a serem presta:
dos a campanha africana.

E' MENTIRA?
RO�1A, 13 - Londres in

formam que de Àd.s Abeba
comunicam que guerreiros do
Negus parece terem capturado 4
tanks. 2 caminhões italianos, ma
tanjo 6 oficiais e soldados tropa
metropolitana e indigena. A re

ferida noticie, corno outras seme

lhantes publicadas em Adis Abe
ba p ir agencias acostumadas a ,

f spalliar boatos, carecem cornple-Í
tamente de Iundamento.

Estc�ve, ôntem, em nossa re

dação o sr. Francisco Costa. co
merciante, residente á. rua Bocayu
va no 203, que nos veio pedir
para apelarmos para a Compa
nhia de Luz e l:'orça, sobre a

fa.lta de luz no ja,dim São Luiz,
na Praça Dias V.,lho. A falta
de luz naéJuêle lugar não póde
continuar, pois já diversos mora

dores dali reclamam contra a imo
n.lidade que éla oCásio!'!a, não

p..-ormitindo que pessôas distintas
[nçam o seu footing n�quêJe re·

canto, á noite.

O BRASIL VAI AP REN
DENDO O JoOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




