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ASMARA- 27 -- Afia, ça-se que a extraordinaría vitória
na frente de Ternbien, resultou a morte do Tas Kp,ssu e a a pnsão
do ras Seyem, terminando a lom.idavel batalha, em que o triunfo
sorriu as tropas peninsulares, com a perda 1.200 italianos e dez mil
abissinios,

-------------------------------.----

Ploríanopolis, Segunda-feira
---�-----

A pur
i!!iMMEt .#n'�5t\!jI'ft,C..I"?'Vi:Mt���

COMUNiCADO N. 142 DO
R MíNiSTERJO DA 1[\1-
PRENSA ITi\LíANA.

região norte pela sua situação te

pografica e altitude que chega a

mais de 4.000 metros, fOl receb.
da com grande satisfação aqui.
Agora cabe ás forças do Marechal
8adoglio fazer a marcha para o

sul, af:n de conqustar Dessié e

marchar para Addis-Ábaba.
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A GAZETA--í--lorianopolis,2-3-1Q36

JOHN
Dê,vis Esg., ecli[-lsado da. minha Yiíi�

ta ha varias semm:�as, desde Que divul-
• • ,,' 1 dgueí c.; seus mteGtos cnmm,:;sos oe ar aos

.

nostas conter.npOra!h O, uma ohra rcvo�

luclonê\ria de cOl)sequcl'!cias lmpreVHii'V ;}5 para a
• 1 1 f' 1

c',pec:e numana, e�tava agora ali malluante, na�

quele banco prozaico da ['faça da Alfandega,
espelmd{.� espessa fum:uada do seu cachimbo de
espuma.

Abordei'o, cauteloso. Lançou'me
d" veruma que me tocou ° �rÍJago.

.

'h d
., l' 1

um nsm.o e cO! up, lflu1canoo·me o

seu lado.
-Aqueie cavalo ... Pode ser que tente en

falar um pa&so de fox�trot impelído por algu�
ma oculta força hereditaria,.. C3.Va!o de circo ...
Mas, daquele jeito, r:bspojadu desvantajosamente
da illdispemavel eClliére? Não, n�o está certo.

Eis aí um monumento que não sugere naja, ex
céto 05 Il1cànvenientcs lamentaveis da imortalida
de, tallto psra o homem como para o bucefalo,
O suplicio de ser perpetuado em bronze ou pe�
dw, pê\ra ficar, eterno, ao sabor das intem�
penes .••

Uma loquasidatle invulgar no meu amigo,
gemImente calado e ta--::iturno. Cnnvinha. pois,
dar-lh(:; cerda, sem demonstrar intenção. Falei-lhe
em coisas banais. Mostrei�lhe o céu salpicado
de estl'elas. Vi-o olhar indiferentemente para o

alto. E, apo�talldo o JJredio fronteiro:
-Fique rico! Vê você? _ .. Fique rico! E'

a exortação universal. Desde os tempos mais re

cuados. Lá está no «O Lívro de Job». disfar�
ç&da em mil for;na�, mas palpitante Em cada ver�

sículo, em cada linha.
Essas subtilesas de observaçuo p"icología que

escape.m a você, hom(.m normal, nt;o podem pas
sar de�percebjdas a quem, como eu, sabe enxer

g'w o avêsso da vida. , .

Alí està uma sentença inapel'lvel. E a sin�
t.�se da razão unica e imb;:!cilissima da existencia.

-Mas «O Livro de Job», arrisquei, canhes
tWj :;uá por acaso o evangêlho da ambj�ão? ...

-Quem disse isso? Mas não afirmei, tam

be�J que Job predicasse a miseria, eb que, me-

um olhar
C'lcarejo\l
Jogar ao

/ 2
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COll�\ COMUNICAM di:' Ale·

grete, Rio Grande do Sul,
um fàto original. A saída
de um baile carnavalesco,
já peja manhã, dois grupos
rle foliões rivais entraram em

luta. Luta tremenda I Basta
saber-se que acabado o "en
trevero'' jaziam no chão mais
de 20 Ieridos l Dirá por
acaso, o leitor: mas, onde a

originalidade do fáto? R�5-

ponderemos: a originalidade
do Iáto está em que, no con

flito, Dinguem brigou com

qualquer especie de armas!
Nei'1 revólver, nem faca,
nem punha], nem mesmo

cacête i Os adversarias ba
toram-se a bofet<!dlls, mur

ros. pontapés e dentada!
De modo que os muitos den
tes partidos, narizes amassa

dosr crâneos rachados, mem
bros contusos 0'1 deslocados,
não tiveram origem em

ti1.'Os, facé1.d:u, p:-1111adas,
mas sÍroult:srni.;nte etn bra ..

-

,

, 'N- , "

Iços e pe,. ao c ongma
um conflito dêsse� no Brasil
de hoje, quando, em regra,
cada brasileiro é um arsenal
ambulante? Com efeito, nós

perdemos de ha muito a no

ção da v·:orda:l::ira bravura
pessoaL E somos tanto mais
valentes, quanto temos um

revólver na cinta ou uma

faca na cava do colete. No
pass:ldo, n30 erd u�sim, B(i�
gava-se corajosamente como

os foliões de AI::-gre:e ...

CDma��do da
5a� Região

ilitar

RIO, 1 - Em substituição
ao general Paes de Andrade,
recentemente nomeado chefe
do Estado "Maior do Exérci
to, será nomeado cornandan
te da 531. Região Militar, o

general Estevão Leite de
Carvalho.

IDESPORTO
v»s jogar na Bala

Algumas semanas atráz, os
telegramas anunciaram que
uma revolta ocorrida em

Godjarn, província do noro

éste da Etiópia} havia sido re�

primida com extremo rigôr,

I send? os revo�tosos em gran
de numero fuzilados ou "bas·
+ d " Et

�,

: '"'' .; .. :.1�, .: '" _ .:!-_" I, ,1 _ ,�1'.1 1::" "li�ona os.' sa expressao e
Áliás, e�b�t lebeL�,o, vlnr�C. S':,!)

I
russos ;.'fml!�,ó,,;," ., ,I

a su�, revo Ur;a? �u"aJaI. �--' pro I imprópria. Não ha a pena do
do. preparaaa e admC3(18

..

ha
.

Porem, nao e apenas � !:.fé.\:,dl vavei que a Soc:e�ade ele

C�C-I bastão na Etiópia. Lá, se in
rmnt i tempo pelos comuntsras, I que

sofre as consequeucias d", nebra venha a apoiar a RllSf:l�, tli C/e o castigo de "curbacha". .

h
. J' d' . 'I' 'I

' . 'b;::' ,

qt!e para IS�O tm am ° apoiO 005 a.f510tJ.gem e o Impena lS1T'O m- nos seus meladas eSCl.l50S

e. trm-\ r qual é extremamente do-
b

.

I' I' lA 'd' l' 1 1 , , d P'bl'
.) l

danq�eIr�s1 ondrBJOsf" novos, ana-II g:ese�, SOCIOS o )UWllSCO corou-

�'Jrr:sNae_ e.taqu�. a 0dr
em \;11 nca loroso. Trata�se de uma eg'l�s oe lV, U5<:'0'1

- áto CUJà ex- msta.
, <:;a5. al_coes, �tll�san O·Sê ce su S \ pede de chibata de couro de

pnr.ação c a de serem esses ban- Agora mesmo, o Uruguai por embaixadas, t·, isso porque onde I hipopótamo muito afinada l(.

d'
,

d ',.1 R
.

S
. .

JA
1 f-' ,

queiros, como os .ngentes 'o ter Iompl�o CQITl a �.:.ls:;!a 0-' esteja um lllg �3 SI'! encontra um
GUina das extremidades e.. " ,

. .

I' 1 ' 1 d ,- d 1. �' ,

1gover'1O S�Vl�t.l�()5. Jua�us::que 50 :letlca:, ��:na soo ;aanea8. e cm;� ��mp��or,,, �.�l Je:��,ed\, �� �:�a; que ) caHa�co maneja ,COd1tem uma 1 ama-s-o D111h<-HO, '- continental, está ameaçado ce .. la, u" cLs."a(."ot: e Q� ameaça ambas as maos O naciente l
Assim é (,ue Emest Harc,biuch, ter pela frente o odio da L;gal á soberania di; paiz que o aco- deita-se de bn�ços:lO chão I

-iudeu-inglês-recentementc ex' das Nações, presentemen'e servin-: lhe despreocupado, ( 11 essa nosicao recebe a�'
I 1 D 'j f'

.

I 1 d t: I ('e J.' ')
- t,:,. 1 l�(, ,

p;l 50 CiO rirasn, plO etrzeva em
I
co e trarnpolm aos russos para! otutnua 1;0 i 00 ou 200 vergastadas.

h 1 193» H' 1\(1 -. ---
v ,

• �

]:..il. o ue !
- ) [;0 seu q rs l;!c� I

'p" . i. r;

H A. I '1 que fOI' condenado Na-o h
. . , I a I

""'-' :f'\ ; o f'\ "t'��. " , v tl �--< ., • ...

),. ty the
.

Presl(�"nt» - - �lVW esse
I

a.L � � �,,,.:; � "r� �.� raro que a morte sobrevenha,
q,.e oca5:o��u éU'\ expu!sao-u,l�a I O nELHOR. DA �í<AÇA � ;;;j �rt� � �

porque cada go.lpe faz espir-
n:wa e plO,,,lm.a revoluçao n� 15,a-

I
DE jOINVILE

�,,'"::<] _?' "",.. rElr sangue e tira um frag-SI!, t:nclo obtido, por o(�as!ão de

I'-��
� '-

_
.

fr- �r t� 1111"''''0 de carne

SLli.: p.::ütid� forç�da, .sómen1e ,fl. A I�evo I t�çaO �. � � '"S'�me�hante s�pikio cruel

s(Jhdane,Ja.ue dos ]orn::us e escrJ'1 JIilI f$'.,'" """". �.' "."" '."""'. ��

.

1 e' 'li'l;!-O t"'lnl'Q'() ")elo<:: ""tíopps, I ,�1UiIl'l'i,;i;{ti;�'Z�;jJ l.l'...... l"'\ �,
t0íes co�r.Ll:\!llStas, 1.' I

t!:i .,_ "" " ,.

PORTO ALEGRE, 28 - I mais ainda que a amputa-
,O. [V,lrmtro �us:;o A,exa 'dre 1 1 F�. I Dizem de Alfredo Chaves I ção de uma d�lS mãos ::lU de"

Mmkm, que acaoa de ser expul-( WAS'll[�GTO.N, 29 -OS'
<"<'ue a "�a Pl·!·rl'o Dur1J' q'le_! '1'11 pe' cas+jO'o rr,('orvado aoe

d U' d'
. '_1 I c, �'�' ,

. U' :l1 .•• I • , �. III "l b �;}'" ;)

so o rugual pm hoc mgwo e! lllndOllanOS !10r,e"amencanos I ��"do afugenta U"lla re con- l�'�l'O-"S
f·

. 1 d L �.
.

J'
-

d
1 �IJ r I c z, I L,�., \.. .

p;anC1Rr_" a c:gRção uOVlet!('& eSperál11 pe a orga111zaçao o I J", 1 'f ,"I
l' " A

d'T I'
, li d e a a! re,11essou 11,na

P�-In-3..1.Uêle palZ, o n10Vlm::;\,üo comu' i.10VO governo e o (\O, para 'I '1-'" i:.\. , ! 1, � d� * *
"

1 N � ".' .� 1 .. c,,. ",' - ·"bê, .ll'<. L.:"fa,1CO a a '/0, ape ia *
Lda ue � ovemuro ultimo nc- i e�c ai e ....er ClI o 110VO gú .r.e- i 1'0: caí.' S' bre OS ex<"lo�ivoC' .,

B �lsil, contra as nossad instiruicões te será dominado pejos ex·'1 d"
I

f 101, o
1

. ,< k .:; ,'_' I Certo ll1dl1stnal de tecela··.

U" d 1,1' 1 ""
A j tN" M :>1" 'c'' a LâOriCa oe pOlvora e Oi? " d fI/i" h'I,I-,,, r b dp.e a md'l e '-mCl')n<lI, esteve no rf"m,s el0 aLI POI e eil1en�o} 'I 'P't"F'" :r 1;" i �(\ fi" I g,;;n e lVlanCI1I,;S,,,,f: aca a '"

r" 1931 1 }'d I d' 1 é '. 1\.�- ,.1 ,�'Jv pJ.o.e\.n,cos UCl ,11119.! b" ..

c'sso qleJi\iO em
.

,senro reCêJkJ, moc..era OS(!O ex rCllO.

l'J}0II.,_.'.2,.. O"
.

f -r! ,iCCSCO rIr um PIO e. l
• , ., 1 .' + •

11:uâa" I-<r·l aZCl1 ... o·0S eX-I·,_ • , Ih'.,,� t d'" tnos pnmelros dlas de sua êsta.eH! causaram SL1rpr�za as 1I1!Ol-- 1 l' 1 I
'

.

,..l'
i ';;VIU:i. o ellco li j ,\.:11 o 0" e·'

. , ' , , ��. D 0(11f, ·-.!)UV� mce.t...llf) se-I"d ' d I ..J;" d t"aC]Ul, (,(;111 Í'lonrüs lmerf:ClGas, p0r maçOeS da 1!J,prenS1 a res- 1<.., ',' 'D' ('p'
!

'
...

, II G.:. e 1 gouao uraf! e ctS _

1 ••

"d '1 '''d' 1 I i l;'UlLtO {!� SU,,�ss[vas O�!JIO-- '. " A . d:- .,
� . .': apeseniar com creaencw.ls �,s- peno ta prOOaDll1 :h e ce qU2 i ;:;':-:-, ,,,. .� A,�

•

r tav'ageflS. O qLie lL.em Jor"
.

dI'
, '1" f

' : t' ·t '0\')'_S, qu� p. ovo\..arClI,1 a nltl[-
- '., .

1 n f b" d' � t
�!!1 .- I 't- F'"sina ii5 pe.os banqueirOS mglecies se orm2 um mlJ1!s eno Ui ro.-I te>. ... ., S :.' d 14 .

. nei!::>. lng.eze�, a a ílca e' l},'!<' � �.a�� ii�'t2 ...;;t 51ao saoer�se-a eu ao se elllça
dI J W

.

B I
.

I' t I ,e. ,-!I� evermo} e - a1o." I t 'd' desse 1'1 du�trl'nl :a' i1!:af� ... ;g-Ii!ii& ,H!1l11l1 ii.� __a ficará no Rio ou se continuará noo J....onuon cstmms!er 0,;1(- naCiOnê 1S a,. I ;-i11. d ,,.' lt': fi: f _ �ecI; 0:-'>
.

1 . C(. J_' .

exatalnente os repr-3sentantes ofi" Outros circulas entendem I�"?O
o cFI 0p' !�:�r�� t= "a _I mstalou maquInas cspeClals e Si 'scroc" Pefhrol, que não quer perder o

ciais do Banco do Brasil, na qde O movimento é muik. ?r.c,�. e ",a 1,1:�le ��den ,�:); que fabricam estofos de al- seu concurso.

Inglaterra! ! ! mais grave e que se trata de I �.lh?l ai :_ndo r,,\..eb�do �:,a J",S �!.odão garantidos c o n t r J PORTO ALEGRE} 29 -

E.nt�·ctê\nto, esse amigo dos ban" um áto de máxima significa" I dfer.ln�"n�os, .. um OUlro tuno e aliuele inconveniente. Assim, Pelo paquete "Itapéll, que dei� Chagou ao M axico
. '1" d

' - ! OiS opera. lOS. d 1\' I a �Ç> d"'!n os leI'
A

t 1

qux"_)S mg;eôê3, pouco epa's, ç<10, que, ao ({ue parece., I po�
em v' r-"" C,,) I' xou on em o nosso parLO,

era obrigado a partir do Brasil conta com a tatka, se nã'),. ,çóes, a:') fronhas, os colari- foram embarcados, prêsos, CIDADE DO MEXICO, 29
apressadamente, em visita das in- a:iva; colaboração de altos I ' j nlYJs; etc. E ':.:nJ que consiste I para o Rio de Janeiro, onde -A equipe do Botafogo F.RC.

formaçõ:s, secretas P�ê�t(l,da3, l:elo �,h��;s :,' quiçá, de alto;s I fkbidas I��lCj0!1�!3_ ,e Extra!1-1 o processo?, ,Muito "sil11ples� l s�rão entregue� á policia c7- d? R,io de Janelro, ,que deverá
ItamM"tx d nossa pO!!Cla, D."l se tun'v,onat lOS, Neste caso, OP)·, gT21UlS so. NO I

fl1r!1te C0nslste em .l2ncoll1';;1 rloca, o ex-comandante OJ I d!spmar algumas partIdas no Me-
infere, aind� u�a ,vez, a ligação

1 !l��ge .qu.
e _se deve esperar

,

C�f.' � A\III prévia_:uente" os tecicios de I bri,?acta vermelha Adalberto i xico, acaba de ch:gar a da ce",dosargenta�l�s�nglese�cr;m.todos u��aevo_!�çao p��a um go"1 Praça l::>,de f\iov�mbro lalgodao. l�lli-,:n.Yt. e �elg� Fn�dê�lC?I.pta!:"Todos?� Jogadores esta·
os 110,,50S l1l!ím:30s, li!ClUS1Ve os vCJ no rJlIlItar fasdsta. I Ardo!lio Paschoal MM. í deuQOS quadil-felra alrazadd. I em Doas condlçoes,

RIO, 29 - O Vasco da Ga�

I ma aceitou o convite que lhe fez

lo B.)tafollo, da Baía n or inter
mcdio dou sr , B istos C�clho, pa
ra a disputa de uma partida na

capital baiana,
O Vasco da Gama dever á

partir no dia 2 I de março pró-
Xin10.

S. PAULO, 29 - ChégC'll
inesperadamente a e3bi capital,
procedente de f'v10ntevidéu, o po
pular campeão do Peuarol, Luís
Maltosa, o Feitiço dos campos

. .

naCIOnaiS.

O ex�lIartilheiro" do Santo;

Contlnúação

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

veio pas�ar ') carnav:lI entre nós.
1 Q b

'

d I d"
l'

I.Xi e�se que alll a naca íCldiU

sobre a pror:;osta que recebeu do
Fluminen.i0 F. B. C. Provavel-
mer,te, irli el�tellJcr"se pessoal-

d·· 1

mente com os mgen�es do gre�
mio daf. três côres. Ne�sa oca-

I'

Salanaz, i',carlçavel, enriquece as suas furnas
tenebrosas, de H.u!ta gente bem in!encionada que
cs male� da vida lhe fOlilf;cem por atacado. Job
eicapo� por r,likgre diviw>. Poren o mundo, di
zem mais ou mer:;}s os pregadures severos, jà não
està a merecer milagres. O problema., pois, é cui
darmos de melh Ji'ar ai> condições materiais da vi�
da humana.

Não digo que a� bens terrenos evitem cer·

tos inconvenienk3 organicos' em os desastres mo

rais. A riqueza Diio exclue o tifo nem o adulterio
geralmente mal rec;ebido3 pelas creaturas. Mas ali·
via em bôa do,e todas as penas e, aliviando
as, não justifica o blasfemo ou o mau cristão,

O proprio Creador, parece, reconheceu, em

Piiucipio, essa v..:rdade essencial. Porqu--�, tendo
pesado bem a3 cO:lsequencias do seu áto, deixan-'
do que Satancz [fiocasse", o seu servo Job, pau"
panda-lhe apenas a vida, houve por bem fazer ces'
sal' a prova, cumulando a vitima de novos bens,
com sensivel a:::-:'):,:nto, o que nos nossos dias se

chamaria uma in :bmnisação por perdas e dan�.
Viu bem o senhor que a pobreza é dissolven

te � conduz à perdiçã� d� alma. A pobreza é de�
trUldora de todas as boas mtenções e dos m�lhor�:"
sentimentos. Má cO:1sclheira, induz ao desespeco e,

'

muita vez ao crime. Enquanto que a riqueza, si ou'
tras virtudes não possue, pelo m(!nos desi\;lJ lia o

espirito, alenta o ,:orpo, pacifica a alma, alegra e

conforta o coraçio.
Aos meus patricio, atribuem esta frase, qu�

lhe dou traduúdt:. p:ua melhor compreensão: IIG&"
nha dinheiro, hoa :stamente, si p03sivel, mas ganhá
dinheiro!.1I

Fique rico!
Disse e cacan�jou o seu risinho de'coruja, cor

tante, mordaz ...
Enquanto lá no alto do edificio, o fôgo ver'

melho do gaz-neon aquecia as arterias de vidro
daquelas letras magicas, num df>safio audaz á me

moravel para-·boh do Messias sôbre o destIno dó)
homem rico ... «E' mais facil entrar um camelo peb
fundo de uma agíllha dI) que entrar um rico no rei,
no de Deus».

,. ,.
','
\

L
por Racine Guimaí'ães

, (Copyright da LIVRARIA DO GLOBO ._. Porto Alegre)

__
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. iii....,;;;,,..���ign;;;;;;::-_.E:iiii,..,;xclllsividade de A GAZETA, para Sa.Ja Cªtarjnaíiiiiiiiiirn;._"a'"._.... iãiiãii;;;;;S�

lhor do gUe ninJuem a conheceu no mais profun- a Deus?
do da sua agonia aplastante. j,Jb roi pobre d�pois «Porque as rréchas do TodO-poderoso estão
de ter sido um arqu;-na�ab0; foi ge:leroso, prodi- em mIm, e o seu ardente 'veneno o bebe ° meu

gOj justo, antes d.: ser ,nendigo e rebelado. Eis espirito; os t�rrores de D.:us se armam contra
um dos mdhores sil:i1bolos da desdita humana em mim!»
todas as suas mais curiosas facêtas. Os simbolos Tais imprt.:cações mudam de forma em ca

hoje, aliás, andam precarios, d�pois da hecatombe da grupo humano, mas conservam o mesmo a�er-

do) Deus,es... bo redamo, em todas as geraçõês.
«O Li7ro d� Jobn conta-nos menos a histo' E o proprio cenaria de tf'lgedia d�ntesca

ria ind;vidual dê um desgraçado que a da hum3.- Sé! reedita, ha milenios.
oidude em geral. E' a historia da nossa ancestral O mesmo, com os m�sm03 figurantes em

escravidão aos b,_:ns terrenos e a sua mais desnor� torno á figura central sofredora. Eliphat'" Bildad
temte tragédia, A mentalidade de Job antes e c Sofar, são 03 amigos-quando 05 h3. para não

depois da sua d:.osdltac a do hom�m de todos os tel"l" deturpar a peça que aconselham p:\ciencia, que in
poso Nele se v&, antes, a ilu;ão da felicidade produ, sinuam fé em Deus, com palavras menos saídas
zindo a fé, o otinJÍsmo, a l'olupia de ser prodígo do coração do que da :;aciedade: de estomago
e dadiVOSO. Apá5, no qllad;o doloroso do mono bem tratado... «Bemaventurados 03 que sofrem ...

"

turo, a maidição e a bh.sfemia, a revolta e o d:�- Hà, com efeito, quem diga, com') Job no

sespero. :)rincipio de' sua d"sdita: «Deus r!'o tirou ... Lou�
Em cada bncntação do desgraçado vibram vado seja Deus». Isso ou cousas no p.siih Mais

as nossas hmwtações. Naquele monturo temob o a dôr arruina o coração humano exa:.uindo-Ihe
quadro quotidiano qUIi você vê, fiOS becos e n1S a capacida�e de 'sofrer com pacicncia e resigna
espeluncas onde a miseria se agacha como hiena ção. Acos.ada por ela o homem fevela�se na sua

faminta cevando�3e du rebutalho que essa socie· animalidade caiateristica. ReaJe. Busca forç3.s na

dade bem alimentada quu está aí lhe oferece com propria impotencia para imprecar. A blasfemla
pa'Vor, alivia-o. Consola-o.

E, como os sofredores dé todas as eras, H� que ser bom. Ha que �er justo. A ira é
.lob, expf oba o Crt::3dc..: «Porque tamar,ha injus. dos mais f.;ios pf'cados. Ela afasia»llos de Deus.
tica»? «Porque s::;melhance castigo»? Porque seu Pode conduzir-nos ao inferno. A exportação d1S
corpo está em chaga e a fome cOHoe-lhe ° es almas para o céu, na hora que paSSd sofre um dedi·
tomago, si êle foi sempre bom e Justo e temente I Dio consideravel.
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f)IA 11, !;r.' ,'Jli\RÇO DE 1936 S. ADRIAO

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

(Cempll,'çào d(' L. N aza reth)
Uma maquma a V[lP »,

bni -,., � .'" .são co' Ii .I.u l}�"-J._i ", 1:
P.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
alta c

CHILE, 12 H.SANTIAGO DO
Vê!' c rr itar á rua Fe 'h ..':

Sclh'líut 1]0. 123, com fv'i':
nocl Cardoso jor.

28--Uma tentat; ,'a d..o golp� C],
.,.-. 1 • l

I Lstado, promOVIQ" pOl \Vi 6) np0
de antigos oliciuis do Excrólo,
acaba de ser descobert i, Iru t ada
em tempo pelas autoridades chile-

rJire�íJr da rJlí1tcrn;jaf�
Med�@o d3 �it'l2iplt�i

(Curso de especialização em

molestias de senhoras]

.) Flortancpolis

AVENIDA
..�
.�

RODRlGUES ALVES, oG3 --331
TELEFONE, 3---1900

End. Te!f:g. «B/J\13 U\NCQ»
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P!\RA QP.Z
,
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1- -
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D.".·,<» RIO, 2 - O deputado catarinense Abelardo Luz, falando �ü «O Globo» sobre

Cins Rex a política dLi seu Estado manifestou esperanças de que tambem ali se proceda, em bre

A moderna casa de diversões «e, O congraçamento politico, pois não vê 9ificflldajes insuperaveis, �ara a sua realiza

-Cine Rex inaugurou, ôntern ção. Disse que os entendimentos nesse sentido devem caber aos dirigentes do Estado,
D

R no entanto se fôr reclamado o seu concurso não terá dúvidas em auxiliar quaisquer ne-
com a soberba produção da .

d Ih do sé 1Encontra'5e nesta capital vin K. 0, Radio .-Corações em rui- gociações que forem entaboladas. pois assim poderá proce cr o an o somente os a tos
1 _I 1 d E d d .nteresses de S. Catarina.(,0 (la su o sta o, o sr, r -

nas, o seu novo equipamento 50' i _. _Assinalou-se, ontem, a passagem Ernani Santos, alto Iuncionario nôro PHILlSONOR O (IZEda data aniversaria natalícia do fed·:ral em Laguna. Re�altando (\. excelencia do � N. Ttstimado comerciante sr , Syriaco d d � P� '1�e �.
_

i aT ..... - �filme,-focaliza o em uas ses- - - .._
..J I t::::.;;;;;)-

T. Aterino, socio da p:o�pc:ra Do Rio do Peixe, chegou sõessuper-lotada'i-o nosso siste--- • r=.�--"""- ponde��cJn-) afirma Syriaco Aterino e Irmão, ontem o conterrâneo sr. Pedw
"r�h'l' t I

q 1t'"
-

C � r';"a do :iS..l; r.F d ma ia lOCO
• ursono: apresen ou-

\ � e_� �� mi. r,�;4i fi'lt.l!m&�� n IIm = I,.. :::::.;.desta praç3, e ativos agentes da Garcia, Inspetor de azen a.
se aos habitues daqre'e elegan- T lieSiiiiii!l�e� ld�i!Il�lJI. 1i.\A�

F�ooseveltimportante companhia de transpor- OUTROS PARTEm t .., cinema, quer pela clareza do ..",m. ����.&:11'11� ..,.I,:a L.1lI'!l\í11'.1A'.,JJ�D ' d B '1 S A v n����I;Yl � WJ'I!iliiJ NVaIllU\f6 WASHINGTON, 29·-Alétes aereos- I 'l,nau .) rasi ,

-

.

som quer pela sua projeção niti-
Cavalheiro fino, comerciante de Dr. hctolfo K onder l' a,�ora já responderam a carta do

da, como o melhor aparelha- O
.

j d R I
.

dgl ande capacidade de trabalho c d l�I' r S. SAVADOR, 1 -
. correu, ontem, nesta CIL a e, sr. ooseve t, aceitan o o convite

tino profissional, dotado, ainda de Regressou, hoje, via Panair, �ll mento sonôro e" o[Janopü,l�. um doloroso desastre de bonde, do qual resultaram 14 para participar da Conferencia
.

d d Capital da Republica, o sr , di. Hoje o Cine Rex foca i�.a, t Pan-Amerl'c"na de Paz, doze pai-apreciaveis otes e coração e cara- O h CO"v1 pessoas mor as. . u

Adolfo Konder, ftex-deoutado íe- ás 5, 7 e 8) oras A. r -

E' índ itl I 'I d 1 I d tá' id O'd t R I dter, o distinto aniversariante sou- . L

P NHEIROC ERPA l�rEc ll1 escn ive O aspe la o oca o r glCO au en- se3. presi en e ooseve t e-
,. .' ' , deral e chefe da União Repu- A J!.J

•

, (\ "-o,
te, sendo impressionantes as cenas que se desenrolara:n clarou que a escolha do localbe Impor-se a estima e considera- T' M C -

çúo de todos quanto com &le blicana Caterinense.
I

com im c. oy. entre as famílias das vitimas. para a realização da conferencia

p;vam. e conhecem, razão pOf9\le, Senador Vida! Ramos I CINE ODEON, em sessão
só será feita depois de obtida a

10 dia de ontem, o sr. Syriaco I I' 7 2[4 I
,,_ <tu' "do fl'l� resposta de todos os países da

,

f' 1 d' ], S " h' C ·t·,j as :J noras, o es pen A
.

i\termo 01 aivo e mumeras

(e-I
eguiu .ole para a 3.pl ,. d

.

.

O fi 11 1111 �� I
:e

t
meneá.

1 izad d R bl' I V· me (' uma extravagancra sem . P ���m!'!l, 'I§";'; ��'�_ :SV1i ��f'l!1II IS a .-

n.onstrações de amiza e. a eDU ica o sr, corone

l-i sr _ A FARRA DOS DEU-I m --!Ir"'ti'MI Iíf.i �\)jlli� '"' �\H -----------

"

<,A �a'leta»,.que t�mna pes-ldalRamos, senador �ederal: tESo
.

<- ..

w_: '*"--� DII Olga Ramos
soa do digno arnversanente um

.

Em ,sua cO'l1panh�a seguiu seu não a '3Si noU lie rY'l asS I n a ra d P Ip�nde ar�i�o, e�)bOr3 tarde, fe- hlhoo jovem acadernico Ndo Ra-
CINE ROYAL, ás 5, 7 e pacto .politico corn o e au a

hlta-o ef,blvam<:l1te. mos.
8,30 horas MELODIA DA R10 G t�an de I

Celebrou-se sáhado último, ás

ENfERmQ P_'RIl"'1AVERA. 7,30 horas, no altar do SenhorFe�teJ' a, hoje, o seu aniversario lV

B J d Oom esus, na igreja a rdern
a senho:inha JTurema Soares, filha E '" f. b' 'J

'

s,teve 1geH�mente. �nll::rmo o sr.

I porçã? o. o �luano uas cnançô.s, S. PAULO, 29-0 "Oiario da Noite", informa ter Terceira, missa em ação de gra-do sr. Jf'ão Bernardo. I d A f 1 d d 1A Cl es rauJo, o ína, e ga" na pnmeua i �(C. O sr. Mar:o Tavares, presidente d) P. R. P. contestado a ças áquele milagroso Santo, por
�inete do .sr. Secretr.rio �o Inte-I Todas esms iniciativas gf�n�io- roticia da "Folha da MJ.nhàJl de que iria hoje, ao Rio, assi- ter restituído a saúde á exma.sra..
flor e Jmtlça e academico de ,as, e observaçõf's r-rocedldas e

nar O pacto com o Rio Grande, a proposito da sucessão d. Olga Ram05 de Paula, digllis�
farmacia da Faculdade de Me .. import<l.ntes serviços de assistencié1 presidencial, pois nem seguirá, nem será assinada coisa sima esposa do sr. dr. Augu�to de
dicina do Rio de Janeiro. social passaram a ser con!rolad:::.s alguma. Paula, promessa feita por uma

pela secção de estatisfi<::é1, então distinta familii:l, ca�ólica,; qL andofALECimENTO inaugurada. --- da gra"idade do estado de saúde
Dr. Joaquim David Ferreira Não foi porem, �ómente como daquela ilustre dama.

[ ima
; ill:2dico ilustre �ue o d,. �erreiw � c- ft.m,

.

p'a r�.·.)'lc ; ni't en1ft.\ LIma prestou a terra barnga-y.,r- U . u � II i II Lu
Sabado, cêrca das 18.31_) bo" de serviços de alta v3lia, ma.s I

ras, faleceu em sua residt'Hcia fi I tambem no caml)) da politica
rua Arúta Bittencomt, o dinicü!nacional, como deputado federal.

!!!í3Itt'!!\ n1eill.ll.o .....€l.\\ An,ã.empatricia sr. dr. Joaquim David I nas ges�õês Hcrcilio :"uz c Adol· flMI ru r f!j u·� II tU � "

Ferreira Lima. I fo Konder, s. s. 50S b".talhar com

I TRENTON, Nova Jersey,
Vindo para Santa Catarina re" ardor pelos interesses catarin�n- Nas três �ecçõe5 da séde do municipio de São José cam 29-0 sr. C. Lloyd Fisher, �

c�m-�ormado� iniciou a sua v�da ses, elevando (). nome: de Santa I pare�erarn 555. eleitores e 788 nas cinco s�cções do distrito "João I que
foi o principal defensor

publIca na CIdade de Tllbarao) Cat,l.rma no selO da federação Pes80al1 (E�tre!to). ,de Bruno RIchard Hauptmann
onde consorciou-se com d. Caro" brasileira. Em todas as S( c.lões do mu,licipio de Jaraguá concorreram! no famoso jurí de F.1emington,
lina Colaço Cabral de Lim::l., cons- Motivado por sua alta função às urnas 2.556 eleitores. teve ocasião de dizer hoje
rituir'do lamilia. politica, o df. Ferreira Lima viu- O número de eieitorts que votaram em 13 secções das 18, que diante das declarações

Dotado de rara capacidad: de �e obrigado a r�sidir na Capital do município de TljUCi1S ati:lgiu a 2.544. ante-Ofl.tem feitas pelo gover·
trabalho, carater firme e nobre3 Fedeíal. onde criou um largo cir- Vútaram 4.489 eleitores em 20 secções do mlluieip!o de nadar Hoffrnann, está estu�
qualidades morais o dr. Ferreira culo de amigcs, bzendJ park, Joinvile. dando a possibilidade de pro-
Lima, em brevt� tempo, conqui_s- tambem como médico elos Labo- 1.411 votantes compareceram as eleições municipais de Cu- cessar pelo crime de perjurio
tou rál)idamente o conceito púb:i' I

r tor:o') Gts�cira. ritibanos lo chaufeur Joseph Perrone,reira;

o sr. Adolfo Coelho dos Santos. co, revdando-5� um facultativo A noticia do seu tta'1,spasse, I �o municipio ?e Brusq�� .<ufragaram os nome� dos candda-I que foi Ul�Ja das testem�mhas
competente e digno em todos os como era natural, repercutiu pro- tos das diversas agremIações pOllli<:as 1.719 votantes. de aCLlsaçao naquele ]ulga-
sentidos. fundamente no espirito público e Em seis secções do municiL)io de Cruzeiro votaram 742 elei-Imento.r10l\TADO

I
Ingressando na politica teve 5. I na sociedade de Florianopolis, i tNes. Caso fique provado o per-

Com a senhorinha Ledi Cúpe- s. de transferir-se para. á Ccpibl O seu enterrd'TIento efetuou-se,
I

Nas duas secções da séde do municipio de Bom Retiro I jurio, abre-se para Haupt�
h, filha do estimado conterrâT'J.eo! do nosso Estado' -ond<õ w,idiu ontem, ás 16 hora�, no C�miteric votaram 315 eleitores. mann a possibilídade da anu
sr. Oscar Candido Capela, teso:.;-!largos anos -élfim de atender ao de N. S. J�sus d)s Pi�S�OS. . ..

380 votantes C?l11pareCela!ll 'las 5a., 7a. e 9a. secções do la�ão do julgamento d� .Fle
rdro da Alhndega, contratou Ci\-' chamado do r.ntão governador �:a- Compareceram a solemdade fu- m'mlClplO de Porto Umã0. mington, para a sua SUjeIção
sameilto o sr. Aci de Freitas, en- tarinense, ocupando fi atua! D,re- nebre altas autoridades civi3 e mi- Em sete secções do município de Biguassú votiifam 1.204 a novo jurí.
geniwiro ajudante da Residencia de toria de Higiene Pública como litare:i, o s'. C'lp. Ernesto Nuner, eleitores. INDIANOPOLIS, 29 - A
Estradas de Rodagem, em Blume- seu diretor. representant� do sr. dr. Gover Nas on7.e secções de Urussánga compareceram 1.419 "0- policia está realizando dili
rlau. No desempenho dessa alta iII- nador do Estado; Coronel Vidal t :ntes e em oito secções das quinze d� Laguna votaram 1.207 el·:i· gencias afim de encontrar

vestidura, o di'. Ferreira Lima Ramos, senador da Republica; tores. cêrca d� trinta mil dolare:s àJ
mostrou' se um extraOldinario hi- membros da CÔite de Apelação, _ dinheiro do resgate do filho

Está em festas, o lar do sr. Ma- gieni&ta, dotando á Repartição sr. dr. M:!noel Pedro da Sil-Iel ::11 do coronel Charles August
rio Ramos Lucena e da sua exma. Cen!r:J �e Higiene do Estado "eira, secretario do Interior e Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre I Lindbergh, q�e} se g u n d o�
esposa d. Hen�dina Porto Lucena, de orgamzação e aparelhamentos, Justica; clinicos e muitas outras p t� 5 U L B I O L consta, estariam enterrados,
residentes em Lag<:s, com o nas- torna�d�-a de infstimavel utilída- pessoas e as· ii I

I nas proximidad: de�ta cida·
"

cimento de uma robusta menina. dt:: publica. Sôbre a uma mortuaria viam- (Formula do DR. BACHMANN) de. Essa resoluçao fOI adota-
--Com o nascimento de mais um Foi sob a sua abalizada dire- se inumeras corôas de flôres arti-

A' da pelas autoridades él1'JÓSvenda em todas as farmacias e casas
garôto acha-se em festag o lar do ção que se inaugurou o serviço pa- fitiais e naturais.

II
declarações feitas pelo presi-

G h d 1 de perfumarias.f.l'. telt:grafista Domingos ar<:ia triotic( e . umanitario a risca.l- A (jazeia, associando-se á
4 I I

diario da penitenciaria do Es·

jun!or e d� sua exm<'l. esposa d. j z�ç�o ,do leite" em Florianopolis, LOns.tern�çãu.�eial, envia condo-
_"""""'"

tado. Everett Comst,xk, a um
Ed!e Garcia. dl1ummndo asma �m grande pro-II 'nClas a famlha enlutada, advogado.
�_. 'jMie,,_,_-we§' rem m"M5.J!'·tW_,"wrw=rzrr�i,utr.q1IGE. I!DC AA·",.S 1"'''')pi

O Sabão

I g*WÊ;íu&� "U' ir�" rn E..._.�DnC·lal·làaàn"t� � JOINViLlE I '"'" "-. �

�f,.l '�1 d.!__ e���!_� f!.�a: _... J_!!nvUe (MARCA REGISTRADA
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b
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é pelo congraçamento da

politica catarlnense
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I C'i-JE6Am UNS

Syriaco Aterino

Festeja, hoje, o seu aniversario
natalicio a interessa.llte menina Ju
lia, filha do sr. Nelson Pacheco.

FeL: anos, ontem, a graciosa me

"ina Luiza Helena, filhinha do nos

so prezado amigo sr. Osvaldo de
Passos Machado, dirdor da Fa
zenda Municipal.

o sr. PeJro Arnerico Dias;
o sr. capitão Hiidebrando Mo-

Aniv(;'fsariou-se, ontem, a exma.

d c,
. 1 C l7'

sra. . ,eCI oe ampos t ana., es-

posa Jo sr. farmaceutico JosJ Fa·
ria, proprietario d3 Farmacia San
to Agostinho.

OCASO
Hauptmann

rnzÉm AH05 �iU1E:

a exma. sra. d. Julieta Mon

guilhot, espOSà do H. João Puri
Fcação Monguilhot;

o sr. Hercilio d05 Santos Sou-
Z<.l;

!.SENTE NOVA

#E7

tf
.J,',

• ,> 1--, �.,

:� �;jt.:
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