
r alto CL mando r ara fazer cum-, Havia. plaJ1o� em que e�a� I m�sma hora em v3fitos qua,(t'
pr" ,!L:.:. ' dac.as ". instruções especiaiS \ teis, " ,', ','

;=: al, n1!"1 aço, o
. Lro � - 'J..:ra

L
� bombardeamento dos

.

Junto a �sses P�,(,\!;\O�, .há- (, <

\ral, 101\ m e.icont d()s pl 1 quanets. J via o material nect�sar�g pa-:
,"

j
'10., 1:i"lU" ..,�a.J cr .do (�- Homens á paisana condu- ra a sua execuç !!!.� i�o111i\�IG}J.m� ,'�1
,11 nt, elaoor ,J,)� eri m io zindo nos bolsos pequenasdmaudOeiÇeãOarelnlTIasgrabnas ',' LJ�}aJ?r"-'r;;:,�' ,

rl, li,' ver.ta 1 'r i 1. ' "Ii de b0111'1é.JS de dinamite. de .}J

J.,�" !T1 t nal b ;ll'Lrl .

l.rq � ,l,rc')- urande efeito destruidor e ra o primeiro ataque e bom-� �.. jC,' d �'
� .-, ,-lI,."_ , • ,_,'. ..' _)

.. c 1.. ... '�L ,�
, .... c')

, r;_;:;:.C � O r I U LJ l""n .',..1
_,o

.._ I
.

'

J 1 . ••

f b
..

t e S ;a f• c", dJ .c .; �<(I�'Lj 1.1 '3" r aacrras maquinas 111 er- as sirns ras qu . eri mUI·
r� r S· - ,.:.,. � ,

o' I
� t r Ia I bé! ico e pJ r. r�,..:...;:;..; t -

... 1"1' '_.I
m pIei I)" I ais seriam recrutados para lizadas no momento azado.

r. i t ��.1 �»d" d b -:,,, �"r :.:, 3 rde L.I n.eh to de ( lU _ i t,� S L.,1 li 1'1. '.I ,,5 1" efetuar atentados contra os

I
A par da proveitosa colheita

to "2 rr.,' s �' !" c1 íe quarteis do Exército e Ar- efetuada pelo sr. Emillo Ro-
10, 23- \ P ilicia, con- -::ó·l igar os documentos de I dores, ai esteve ônte '1 ;: 11 a I' Ln l�a(:..! de tIl.! [; s scnas da Marinha. mano prendeu, tambern, na-

tinuando a j dilig nc.as CI11 que era depositano fiél. POSr conse f['Íl, v -]. r o r"dUo ,i bv- .. V'l -', ru
: "', \- Solitarios e desuerccbidos quela casa mais dois auxi-

tõrno de célula com I lista suia vár os escond.rjos, en- do ca n.irada =.: tuba . ,"';,� li 1 ' : 'LI (,r,l C 1_ PI11 meio da multidão de liares dedicados do carnara-
de';cuberta na gr'n ..a d..., t e os quais um em Furtas- r la ':,111 n. 29 da rua' Jt...- f ,o,! � e ;:. j VJ }

,

I. �;, I fra�euntes, esses homens .de- da Setubal, os individuos
( . rreios e

'

i k nf JS de ú, lon�1ilLlIfO subúrbio da �lat5, I��t iva 'o.aliz, ...:0, ,');" P: j,' s' L�r., :� _' " �1 '� v' r a TI ser recrutados cuida- José Rodrigues, vulg» Mélo,
Vila .zabel, ap. :-0,1 que o Li lha Auxil ar. a-sm li zc , () C l�l!<) r 11 ',- l n-ao d IS CC.l.':,' r ;,,) ,e' <l(l:)�1::r'f'nk para evitar (l fra- e João Damasceno, conheci-
c.i teiro j.iine ,jtJa-t, vulv : O sr. EI11i1:o Roma-io.jro un d:,rrJu"ç:,) �. '::l (Ir- +., () r.ov.me.i.o q � lu;lcasso do atentado terrorista, do como camarada Damas-
;;, tub.il. i'�h) l"" 1('; 1 "U n I ac n'll 1In i) de �r,"e_"tg !: L _!:l�l

. , ·�t 1 Ir. "', c: I 1 ''I '

�
' ..�.

_

I qt e seria levado ar.;;g;�c;iabiiimi0_ámiciiie;;l;;lO..,';:;;;;;;;;;;; iiiiiiiiii _..
<t Ã-nr;��.:� ���:=t::-u;;�@'ila &IJ:��=,.

--�--

'11 �-�.- -�i.-�í;m�©!!1 [J t:...I1liL:s ,.. . r .;{Y• .I .

�rl"v.;tí
.<,.. _..._ j"j;"'� ;�g

,
'.

ROVL\, 23 - O sr. Benito Mussolini recebeu o nllnIS

tro do ;( '. I,. Fr",k �')j' l� .�. l�, ,�t'l'l'lopr%"1L:: ° ml

n 3tro ·1 I • '\,), co 1 J� C,oi lu 1J"1'llé a CJGV ' '1;1), "lu� du-
n..: me' S � dU'L) h',ras, dJ('nte a qJal as conpl�x,1s relações Üa
1)- ilemo�) Li "it'n;b l )!'tIC1 CU':»él f)i'l"Tl Jlscut,d IS e n t ,-

d o ; .. "pedes.

As me,hores marcas de fannba de trigo, são:

f
\ \

Sam
_ �- .r&;";� � ...

---_

;0t: ( �'.

ligaçô13s politicas.
, .

•
_ (o, c � te r CALLADO

f··o. ;,111 [)f)IIS, SC'xia-feira, 25 de Setembro de 1936
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----------_�-----------------------------
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requerlmen-
de ds Athe"
Bersou Pe-

C;"!.J ::l1�,1 v ':��DE!
f

.

'»
r",) j I t' crrcira do I

pa'eceu crescido número de
,,:1 'fLJ '-"): vJ, ch�gou ho-lamigo3, correligionarios e ad-
je a

.

a Cl "'� ,)' .,cedente' miraJorcs.
de' .,' I I l"��' ,1, o I :. s. se fez acompanhar
lU, :' .fl_ .:v ..�"i rê!, o ,::,r. ele S�td f'xma. e gentil filha
c(.!i. ,r; . .1 ",:':" oe;, .JL�al;Gr D.:'ura de Oliveira Ramos.
por '- ... l < c, a: n '. Quere:s Ficar Rico?

PJo, 25 - - N ,) processo em

que d. Athena Bersou. irmã do
sargento aviador do Exército A
lexandre Zefiros Ber80u, péde

� �$õI'!Ç\j�� ,..� I d 1 daüo:lO é p.;mão, 00 e:reto n'
CU,\lF)RI\E BILHETES lOTERI" 4.2n6, de 9 de dr'!zembro de
cos NO S�!&O COMiERCIAL 1920, o diretor do ExpedIente

� l'" C<Jl;selheiro Mafra N. 9 do Tesouro, de acôrdo com <)

(�·.d,hcio io l'v1ercado) parecer do procurador d� Fa·
, =�, zenda assim decidiu:

I m.Jt'll rs em «Ç'x-vi do artigo 28 do d�"

/,",,,. ,.--.

(. d' r'� '.,?'��, creto n' (195, de 28 de agosto
L.": , ..... ,/ �:..,w í:l.lJli!iW Ide 1890, do art. 1, paragrafo
... "JF;:'�L!"':('t''l �®_113 do d,�;:rpto n. 471, de I de

'1' ... ;:� ""
1.1.

iJgo�t() de 1891, mantidos pelo
,},�,�,�:� art. 9, dQ decreto n' 24.312,

S. PAULO, 24-0 «Cor- de 3d de maio de 1934, ,,�

rf in j )auhstao0, publica UlUa nota beneficiarios de pensões deixadas
n� qual define a iltitd" do p. pelos militares, que não tiverem
<. I,). em face do atual momen- feIto declarações de famiii:ls te

to politico. rão de se habilitar na fôrm" do
1\ nota diz: «Os nossos cor- decreto'n' 30607, de 10 de L

rcIigíonarios não devem impres- vereiro de 1866. ou seja. fazen
:i;onar-se com a ofel')si va dos boa· elo a prova, mediante justificaçào
t'JS politicas, lançad)s com o de que se acham na sItuação exi
i)l")[) IiO ele criar confusão». gida pela lei . .Devendo os habi-

Pt osseguindo acentúa: As' ali- !itados ii pensões provar q "e vi.

a!1çaS, conchavos ou transações viam a expensas do militar, hão

politicas não estão sendo proces" basta o a�eitado, Mesmo quaildo
sadas nem são objéto5 de suas passado pela autoridade.
cogitações». A prova deve ser testemunhll

I!! '"
e feita por meio dI! justifica�ãoO rr �bU ria I I

processada com audiencia da fa-

E�ei{h��r3al zen,_da_,__..
_

faz um apêlo Prisão de um
á A.B.1. comunisla

RIO-25-0 pro<::urador re ..

gional do Tribun?-.J EleitO! ai, aten ..

dendo a que artigo 2' da Lei 48,
de 4 de maio de J 935 (Código
Eieitoral), determina que «são elei
tores os brasileiros (.e um e outro

sexo maiores de dezoito anos,alis
tados na forma desta lei», e cun ..

siderando que o artigo J 83 da
referida lei n. 48, classifica como

delicto eleitoral: I '-deixar o ho-

.

relra
l u

" <

.;.:.:._"

I
1 I

.,.

1 1 --.- eSSa) _�. : 1'" _:.. J"l'1! 'E e,; e '_!�rlUi11VCí�al �.t a C(l11l'11l1Ca ó�' : 1, 11) c" 't.? L1.r, L •• 1

públ Cd em �crdl, que I ilclo! í J ,,_f' l,):_,i "r 1: í: '�', ,,'1)"(I' :lip'" Sch 1íJt n. 2. 5J-, bo J: Seü) t 1_ u!lL� U 11 J �': ',,"�

;oí 'lS:'-fi') na a ;tr II • ,�l '. ....'�·1

hi r.,,�,.;;':� �.e! :1 :"�V Cl '�,"'���; �;�, Na Cân1?ta Alta do paísv1.l_...,:.._ ..Li ....� .. • .....1 \.._I".ll.iJ.L ,,1 .;

I \1 I I r') j1t'l"efzl"c á L'l,;;! Cincoc'1.a e hllto� ore. leia i:�amus, vem c. e-
----

ênv�:opsJ 0:_)ê.ces como o pre,>t.",.o ro scnv Jlvc,íJJ urna brilh,ll1tE:
oltEo! Tta1spare,nte el:� o::ltra. coís�! 0 e çroveit(lsa atu8çã0 para o
Adao. ,!lW qüwc,o Alia0, _e o .��;oI> a nosso Estado obtendo nota-mac!l1dc, contaram! O C;d aYú:"l"l"U, '

d'
,

a jLlnta! Sem con',"te. De acô�·;.J com
v:êlS .e,mp!een lm!�ntOS, que

o eSJirito da rer.m!ão.A trino;].o :::ou. benef:clarao grandemente a

Smpfeza geral! Os da capeia 'su:rao nossa terra.,
5, PAULO, 25 Foi modificada a tabéla dc preços �ara� gente ql1� lião vai á l.nlssa;'Tsm Ao seu desembarque com-

para a venda de carne na clljJltal, elaborada pela comifsão aos C:Oill1'l;:'OS.l',Y:::n nunca. Os da la- -

b
. t'

I
voara agradece;'a,m o preço dos ar:tm· Defe �n

.....�
a.m � �de a asteclmen.u.

I L,' cios. Baratos. final. Vilo;ÍJ,! To;al e' • UI " ""'��'"
Pela nova tabt.a os pr�ços que (o�vem Sêr observaaos esmJ.ga;!ora. O resultado saLl d�pols.

por todos os açouguelíos sao os seg1lll1tE:s: carne de vaca, Em mlilc[lde. Tipo 20. rias quem O Departam::�nto de Educa-
I no at�cado, trazeiro I $500, dianteiro I $050; no varejo- vence:!? FoI a choplnzada verde, quAe' ção intimou os professores Oui-o, � de 1 a r)"'200 de 2;] 1 �600 e 1 �400' de 3a $90,O' carne tomou conta da. nossa casa. Anaue! '

.;:. L 'dl d I J E'��. • '"-<W, (l,. >i"" VIO oJcpmv, a escola oe stra-
de IPor3c$�,(iO'0 at�c�aj!u 3$00} o [1l01llI3oj80nOo veanr;rjOco3:::;t'02020j8tOo()u- P. T. da dô Blurnem:u, no Municipiocin 10 àv; cos,e'c�as com ,::m) 'II' ; • e s iP ; de JüinvJe e Maria Tereza AI-
lrJmbo fino 6$00'.'; cdbcça 2<iP LOV.

.

)hsii.ic U .b ::�u,lii!]ll ,j c�s:r�$ vef, :',',nha, da escola mixta de
O edital frise qU? os 110VOS preços devem vigorar a Para cre nes, tortas, wrvd:::s e Aracá no mUl1'ci ,io de POlio

F
e' ,

b" d f :> , f
partir cie amanhã e que a :.)rereltura se ll1CLlill Ira a Isca' licores, nãu tem rival. Bélo, a cO:.1pa'recerern aquele
lização sobre a abservação da tabela. Deparlamento, dentro do prazoIse m.Jç ai� � � de 10 dias, para terelT! conhe�

i U�VI 10mC$ite cimento do inquérito aberto e se
r d fenderem, na fôrma da lei.

para a igrej'3
ortod6xa

A Uilprlsa Construtord
ar s seus prestdli1l::3tas e,;')

r:lUdüLl sua, iS 112iJ Jara a r.a

brado,

C.i

mern de alistar-se como eleitor até ReapáfeCeráum ano depois de haver comple-
tado dezoito anos de i Jade ou a

O O rgão do
mulher, maior de dezoito a"los,até Partído Li ..
um ano após a sua nomeação pa-/ be rtado r
Ia fur.ção pública remuner"da, so-

'

licitou á Associação Brasileira de Porto Alegre, 25-0 diretor do
Imprensa que se fizelise um apêlo, Partido Libertador encerrou
por intermédio de todos os jornais os trabalhos tendo tratado
do Brasil, no sentido de se obter do reaparecimento do «Esta
a rela.ção com�)leta dos brasileiros do do Rio Granje». Foi en
maiores de 18 anos, qu� ainda viado um telegrama de 1n
não 5ão eleitores, afim de que poso tegral apoio ao sr. Batista
sa ser dado cumprimento á lei. Lu'zardo.

S. PAULO, 24 - A po
licia deteve, no momento em

que chegava a esta capitu,
o comunista Walter Sdhin
d!er, judeu :misso e que es·
tava sendo procurado pela
policia carioca.

Fermento Med3!ros
PaI a doces e bolos é o melhor.

CURI rIR ..... , 25 -Rcgistrou-::;e unt m, na s:!,sio da As
sembléia LegisLtiva, um fálo me::lito nos anais da politica para"
naell,e, e que. capSdU s rsação nos c,rculos políticos,

•

O deputado Gomes F re,ra, p rtenc:�nte á bancada situa
cionista, discur,ou lon � mente, 2d �ld�ndo o deputado Plinio Tou

rinho contra as acusaCôtS dos dissidentes do F élftldo Nacionalista,
sendo apOladcl ul)anim�mente pela bJn-:ada governista.

O orador resaltuu as qualdades daquele dé'putado, pedin
do uma mac,�,o de sohJarlcdade que, submetida a votos, nom:�

lléilmente, toi aprovada por vinte e cinco votos contra sete.

CAFE' BOlv1 50" NO
-81.� "IfA

Praça 15 de Novembro
Air2onio Pascho�1

a

- ---- -

_________";;m;;�.mc::,...,,,....., lWii!E. !F§;t@*�=�
,

'l "\ comissão de Finanças da
POL 11-1 C '� PAR.AN �� - Assembléia aprovou o 'P"Q1JO dr:

E ��S ,��.:-: isen�ão do impo�to de transmis
,ão de compra do terreno, por
p::rte di «lrll' 'mdade Grege ..Oi
todóxa São Nicolau», para no

mesmo construir uma Igreja de
sua religião. Entretant!), a isen
ção só se tornará efetiva dep':Jis
da «Irmandade Grego-Ortodóxa
São Nicolau» �dquirir prrsonali·
dade juridica.

F oi relator (l deputado mInO

rista AGacio Moreira.

NA

t� L,� b�O\V tttDO
O co,K,U: �S'-) f'E ,L ::A

DO NA DELE�ACIA
FISCAL

.RIO. 21- O diretor geral
da [. "zenda aprovou o concurso

para provimento de empregos de
I'a en�rallcia da Fazenda, ultima
mente reaiizado na Delegacia Fis
cal em Santa Catarina. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"E' preferivel morrer de pé,
•

ue Vlv,er de joelhos"
PARIS,23 ,,-O orgão comunísta de Madrid p1un .. l SEVILHA, 23-Mil e sei centos legàlietas de Málaga, na1do Obrero publicou ontem um apêlo convidando a todes .nsioria carabineiros e guardas civis, atacaram de surpresa a cidade

os �nti-f�c�stas a se unirem cont:a ?s insurrétos. O apê'o I de Penarllbi�, perto de Roada. ,Se�u u-se uma batalha sangrenta na
. �ONDRES, 24,-0 (IDaily

w
Telegraph» escreve queesta assinado por todos os partidos e grupos r ertencen- qual 05 leg ilistas foram derrotados fragorosamente, p !rdendo cento horrivel situação fim que se encontra a Esoal1ha e os crimes atro

tas á Frente Popular. Este apêlo não, deixa mais dúvidas e cincoenta homens que morreram DO campo de batalha e muitos zes praticados contra a igreja e seus repr�sentantes são resultado
sobre a séria situação da capital espanhóla. prisioneiros. Um destes declarou aos seus captores que os Ir!galistls de uma propaganda bo'chevi .ta infatigavel o que devens decidirO manifesto diz: «A luta chegou ao seu ponto cui .. ' foram obrigad» a atacar devido a situação desses peradora de Ma- g iverno inglês a preservar a lnglaterra contra êS5'� flagelo.minante. O .nomento é duro. Devemos formar uma frente laga, onde prevalece a anarquía e já quasi não ha viveres.
de aço contra o inimigo. Nossas forças de decisão e vi-
gilancia devem ser ilimitadas. E' preferivel morrer de pé"

Ido que viver de joelhos.» I Passeio de automavel
Convocação geral!

PARIS, 23-0s nacionalistas continuam sem noticras de
I 40 creanças retiradas de um campo de férias de Orio, como re

fe IS, pelos vermelhos. Os país dessas creanças temem que lhes te

nha acontecido qualquer coÍsa.

Um antropologista, o dr, Felix Regnahlt, es
tudando o problema social e politico que oferece
a infiltração dos israelistas nos países cristãos e a

tendencia de muitos deles a evitar a predominan..

cia da raça judaica sôbre as caças ora dominan..

tes, acaba afir mando:
l'�ão ha raça judaica, e isto sôbre o triplice

ponto de vista: histórico, anatômico e médico.
l: -Os historiadores sabem que os judeus de seus correligionarios exóticos. I neles a frequencia do artritismo e das nevroses.

já se mestiçavam fortemente na Palestina na época Nesses últimos anos, foi possivel diferenciar Mas isso é devido ao fato de que eles exercem

da Biblia, e quando eles semearam numerosas co- as raças pelo estudo serológico dos grupos sangui .. profissões sedentarias que sobrecarregam seus- cê

I mias na bacia do Mediterraneo, antes e depois neos. Os srs. Kossovitch e Benoit concluiram mes- rebros e não os seus músculos.
da tomada de Jerusalém, fizeram numerosas con- mo: não ha raça judaica.

. Notam-se grandes diferenças entre os judeus
versões e casamentos mixtos. Em certos países até, do Ocidente e os do Oriente. Os primeiros são

R· A bi h - No que diz respeito aos judeus alemães, 05 civilisados, instruidos, casam-se cedo, são sobrios:como na ussia e na ra Ia, ouve conversoes
próprios antropologistas alemães reconhecem que

em massa. E' fato que até as cruzadas. os judeus d'aí a raridade da sifilis, da tuberculose, do alco-
f

.

b t tdi' tã
eles têm um tipo caracteristico: cabeça arredonda- olismo e sua longevidade. Os segundos são mise-oram mais ou menos em ra a os pe 0& cus os
da, nariz grande, labios grossos, em resumo, traços d f' de pelos musulmanos, adotando os costumes e a ' raveis, de on e seu raquitismo,a requencia a es-

,

d I d' �,: grosseiros. croEula, da tuberculose, das queratites, das molés-hngua a popu ação omm�nte. Esquecem-se os alemães de que são forte-
Como acontec� a seg�lf. de todas as guerras, '

mente mt!stiçados com os slavos; na idade média,
tias da péle, etc.

as Cruzadas prodUZIram o odlO entre os povos.Os .

d' t d " d' 't d J:'lba falavam"
Se muitQ� crêm que os judeus fórmam ulDa

-

, , 'R I f aIO a, o os os p"llses a Irei a o - ,

t"
.

't l'd d é por'''uejudeus foram perseguidos e ate a evo ução oram , r I
50 raça ana orOlca e uma so men a I a e. 'i

postos de quarentena, levando uma vida a parte.
uma mgua s ava.

não os observám senão em um s6 país. Com efei ..

2'-Sob o ponto de vista anatômico, os ju- Além disso, ha diferenças importantes entre to, os judeus apresentam um tipo que difere do

deus diferem muito de um país para o outro: são, os judeus alemães do Rheno e os do Leste. resto da população quando eles são despresados
por exemplo,d9licocefalos na Algeria,e braquicef�.. 3' -Dur�nte mui�o tempo os .médicos a?�i- e quando I:vam uma vida a parte..
los na Russia. Em dado país, a sua cCélneometna tiram que os Judeus tmham um tipo patologtco AdqUirem então uma mentalIdade especial
os aproxima mais dos demais habitílnte� do que bem definido devendo á própria raça: ,d<;;stacllm 'lue lhes dá uma, outra fisionomia, géstos diferentes,

o

'1,),"

LISBOA, 23 - O radie de Teneriffe informa que
á 1 hora e 30, da manhã o comité comunista provincial
proclamou em Madrid o seguinte: »Mtllcianos e povo em

geral! - E' necessario contribuir com todos os esforços
possivels para a vitória na frente de Alavera de La Rei
na, pois lá estamos jogando a última cartada»

Azanã será deposto ?

USBOA, 23 - O radio de C'anada informou as
duas horas da manhã que o sr. Martinez Barrios, ex

primeiro ministro, poderá tomar-se presidente da Republi
ca. A este respeito o general Miaja conterencíou com o sr.
Martinez Barrios, em Valencia. Atualmente o ex-primeiro
ministro é o chefe do Comité de Recrutamento das forças
governistas.

Inctando os ár-abes à r:evol ução
comunista

.

PARIS, 23 - A «[ournée Industrielle- publica Ullldiscurso que diz ter sido irradiado em arabe pela broa
dcasting de Barcelona por lucotor rnarroquíno, concitando'
as populações arabes da Algeria, Tunis e Marrocos a se

rebelarem cuntra as autoridades.
(

O jornal acrescenta que a «lnternacional> foi exe-
cutada ao terminar o discurso,

MADRID, 23--A "Gazeta de Madrid" publica os seguir
tes decretos: nomeando o sr. Marcelino Pascoal, Martines para o

I

ciirgo de embaixador da Espanha em Moscou e demitindo da car

r .ira diplomática o consul de primeira classe em Stuttgard sr, Luís
Miguel Fernandes Portero.

PARIS, 23-0 quartel-general do general Franco
anunciou que as tropas nacionalistas tomaram Turrijos, a 23 quilo
metros de Toledo, na frente de Talavéra. '

Os vermelhos tiveram perdas censideraveis entre as quais
se acha o major Lopes Herrero. Foram feitos numerosos prisionei-
ros. Vergara, na frente de Guipuzcoa, foi tambem tomada pelos'
nacionalistas.

(Serviço especial do C. J.)

Almerinda Gama

- Gosto de teus versos
Porque parecem feitos
De sinceridade.
São simples, são cantantes,
São versos

De verdade.

escorrei tos,

A I"glatarra�ea O cornunlsmo

A Frente Popular apêla

Quero ouvir-te um soneto

Que me fale de ti:
De teu cabelo preto,
Da bôca que sorri.

E imerso em teu olhar o meu olhar,
Começo a recitar:

-Qulzéra tê-los verdes como o mar,
Meus lindos olhos meigos e castanhos,
Que as perdas eu teria como ganhos
Si nêles tu quizesses mergulhar».

feus labios escaldantes
Meus olhos afagaram.
- São lindos, confirmaste, e víra eu antes
O que teus labios era me afirmaram.

Labios nos labios, quem falar podia?

Vamos a
- trinta a hora, e, lentamente,

Vai retardando a marcha o nosso carro,
,E ao vão temor que o medo sente
Teu braço agarro.

Noite de Junho. noite fria.
Ao derredor de nós o céu e o mar.

Vamos a cinco a 'hora
E, agora,
O 1i0SSO carro... lentamente.. '. vae parar.••

1__<00 livro "Zumbi", a aparecer brevemente)

MADRID,' 24-A Frente Popular publicou um maniíes
to chamando para a linha de frente todos os que se encontra
em condições de lutar.

Diz o manilesto em referencia: «Chegamos agora a u

dos momentos decisivos da ht.1 com os [escistas. Estes, desejoso
de armas afim de dominarem o povo espanhol, (adquiriram as mes

mas sob promessas de sue o territorio espanhol será dado a po
tencias estrenjeiras.

Os rebeldes desejam MadriJ, avidamente. mas Marlrid
inexpugnavel. O povo que derreteu os insurrétos no, q I ut"'g � ')

dizimou nas montanhas de Guadarrama, ê invencivell
Nos primeuos dias da luta dissemos: nEles não passarã ,n

H:Jje, bradámos em voz alta: «Eles nunca passarão I».
O governo ele Madl id tem obrigação de derrotar o fase I ;

mo, e o fará.
A luta est.i, agora, na sua fáse decisiva. O mornent.

grave I
Todos os homens capaltS que venham paI a ii frente, p )i�

como disse «La Passionaria», é preferivel morrer de pé do qu
viver de joelhos I»

o general Franco agradece ao 8ra!;\!
SEVILHA, 24-0 general Francisco Franco telegrafo:

ao sr. Antonio Carlos, presidente da Câmara dos Deputados d
Brasil da seguinte maneira:

"Ficamos profundamente comovidos e honrad 1S ao rec �b.,
de v. excia., o telegrama no qua' nos comun ca a hom ''1'1�r;,11 P' �i

tada pelo governo brasileiro e a nação a.m ra aos b �v" i ,t:;�" ';

res do Alcazar '.!,. Toledo que até este m.vneut« não se p::w:L
ramo A' minha gratidão cumpre-me acrescentar a do meu ex.er

cito e a de todos os bODS espanhóis que apreciam o apoio mora

do governo brasileiro á causa espanhola que certamente vencerá
Viva o Brasil».

1 Alô !... Alô ! ... Florlanopólis
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis Senho
ritas.

Uma grande novidade para Flerianopolls.
AII Rua Felipe Schmidt

atitude diversa da maiona, Pessôas observadora
reconhecem os judeus CO'110 o fazem com o mari
nheiro, o militar, o cavalariano e o padre, aind
quando vestidos a paisana. '

Além disso, nos países em que são escurr a

çados, os judeus casam-se entre si. F icam nas mes

mas condições que aquelas que procuram estabe
lecer os zootécnicos que criam as novas raças. E'
possivel que em cada país uma raça israelita tenda
a diferir de algum modo da raça dominante. Ha
veria então tantas raças judias em formação quan
tos países em desenvolvimento, e cada qU11 dessas
raças aproximar-se-ia sobretudo da raça dominan
te.

E' assim que Da Algeria distingue-se um

Berbere de um Mzabite" seita musulmana que foi
sempre perseguida. Nas Indias os Djains, os secta
rios de Brahma e de Mahomet reconhecem-se en

tre si, apezar de serem da mesma raça.
Na própria França, nas regiões onde as dis

sensões religiosas permanecem vivas. como em Ni
mes, os habitantes distinguem os protestantes dos
ClltÓlícos.

Não h.!l, pois, raça judaica, se se considera
esse termo sob o ponto de vista anatômico; não
ha tambem etnologia judaica, se por isso se enten
de uma mentalidade comum. A única ligação que
exi!>te entre os judeus f. a religiosa.

,..

NAO HA RAÇA JUDAICA?!

I

ii
'/ ,

(Serviço especial d�. J.)
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Lenha a domicilio
DO, foi vendida ao maior lance

"E u Chamo a a correspondencia de NapoleãoRedator-âcíell de Vasconcelos
Io., tendo sido tamhem arrema-

A LITERATURA, em con- mocidade do sada parte do diario intimo d'l
t is, crônicas e narrativas, assi- Remo

m u ndO" imperatrís I\laria Luisa. Uma das
nadas pelos mais ilustres nome s

., _ . coisas mais interessantes que re-
das letras corntemporaneas, bra- Pc.lo í avio alemao RiO de Foi assinado, ontem, lata a imperatrls é uma visita
sileiras e mundiais, é oferecida ar s [aneiro, que a�corará n� O contrato pfua a exi- que fez a um vaso de guerra, e

leitores de barra norte no dia 30 �roxl- bição do fi I m com- o seguinte comentado: «Certa-
mo, chegará a esta capítal o

I t d -OI' . mente nunca mais tornaria a su-
t

.

S t C t
.

a P e o as Im p Ia ..

«ou -rigger-
: �n a a a(tn : " bir 3. bordo de um vapor, sem

no qual. pa:tlclpOU das pro das d� �er,lm, com ter a precaução de vestir-me con-
a nova revista editada pela S' vas .o�mplcas. de Remo a exclusivrdade nesta venientementcs , E' provavel10$000 A CARRADA. A: A NOITE. d� Ri? de J� ��étrnlçaO catarmense1 e que capital Ique os degréus da prancha deviam
neiro. PublIca-se a,.s quintas-lei fOI doado p.elo Co.vemo do I estar tão separados uns dos ou-A distinta freguezia será atendida com a maior P 700 E t d á L N tpresteza pelos telefones.
raso reço: reIs. S a olga au Ica.

I Todo aquele que não põ-/ tros, que a imperatrís t:nha medo

VEt'>J�EM-SE_duas c::J.sa"s no ,Pílulas Medairos
.

de �ssistir 2.S Olimpiadas �e de m�slra� demasiado
.

os rnem-

1341 ---1300 1088 distrito -joão Pessoa», Contra Sezões. Recuse subsh-' Berlim, realizadas no mes bros ioferiores. Como mudam os

Estreito, com agua enca- tutos I passado de I' a 16 terá o tempos!
FU \RIANOPnlJS -

- S<\NTA CATARINA nada, chacara, muitas arvo- ensejo de particípar desta PARTE DO DEDO

F-It • res frutiferas etc. Onibus á CARTAZES grande delicia assistindo no uma menina foi enxertado
1I0raa-IPorta e perto do quartel do DO DIA dia. 2 de outubro proximo sobre um pedaço do seu indice,

14. B. C. nos Cines Corôados, o film que havia sido cortado em um

EM FLORI ANOPOLIS: as REX, ás 7,30 horas, O ho- completo desta grande com- acidente de Toboggan. Esta
casas no. 31 e 35 do Largo mem que desbancou Monte petição, que nos mostrará a operação, efetuado pelo proles-De ordem do sr. Presidente, convido os srs. so-
General asaria e um terreno Carla. abertura oficial; o grande ser Kuslik, de Leningrado, têmcios deste clube para assistirem á
á Avenida Rio Branco, no. desfile dos atlétas; Hitler Ia- sido descrita na imprensa médica
90, com 18 metros de frente, IMPEqlAL, ás 7130 horas, lando na abertura dos jogos, de todo o mundo. Atualmente a

por 30 de fundos. Tzarevitch. corrida de 100 metros; salto menina quási péde fazer uso do
que se realizará DOMINGO, 27 de Setembro, ás 10 ho- NO DISTRiTO DE SACO em vara e todas as demais dedo da maneira como si nunca
rRS da manhã, na séde da S. B. CAIXA DOS ErA? �E" I DOS UMõES uma casa e ROYAL, ás 7,30 horas, Cri- competições. houvesse estado lastimado. AGADOS DO COMEr�CIO, á rua Felipe Schmidt, no. 8 I terreno de 12 x 24. me sem paixão. A Empreza de s Cines Co- parte do dedo foi sujeitada porDa mesma fórma, convido os srs. sacias e exmas., Os interessados deverão rôados assinou contrato on- meio de uma venda engessada,! .x famílias para comparecerem ao grandioso I entender-se com o proprieta- CINE ODEON, ás 7 e 8,30 tem para exibição dêsse film cl�� que os tendões puderam,

riu. horas, Princeza em apuros. em nossa capital. lJ!llr·sc.

joão Batbato .��O�.. ODG·------
a realizar-se em a noite de IOdo Outubro de 1936, nos Distrito «João Pessôa.» G
salões da SOCIEDADE DOS AI m.ADORES (SCl-!UE- V d

e
TZENVEREIN) á rua José Veiga. I, en e-se o

�
�

lima venda possuindo va- ct
SECRETA'RIO ríado e abundante stock,,_i���������������������, sita á rua Spivak, no distrito �

I

"João Pessôa", Estreito. •
O interessado áeverá se

entender com o proprieta
ri,) do Café "São Pedro", á
rua Felipe Schrnidt.

As Serrari as Serratine, Arno Brincas e G.arcia si
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficien
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao
preço único de

RS.

_.

l:-'ira Ten8� Clube
nopolis

ASSEMBE'IA GERAL ORDINARIA

BAILE DO 10. ANIVERSARIO

ORLA�DO FERNANDES

Riscos para Bordados e

Pi n tu ras - qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampliações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêmo do Estad�. .,

Não deixem de ir ao li tspora Imperial pOIS, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

VfIJdl!-se uma bem montada SERRARIA DELAMBERT
ALFAIATARIA no d�stri- Custa 12$OJO a carrada
to de JOã.O Pessôa (Estrelto). porém, rende muito mais.

'

Melhores informações nesta re-

FOne 11OO.dação.

A NATUREZA, em repor
tagens inéditas de caçadas na

selva e expedições ás regiões
inesploradas do mundo com seus

perigos, seus bich,os e curiosida-
des, é revelada em

Vamos lêr!
a nova revista editada pela S.
A. A NOITE, do Rio ds Ja
rleico. Publica-se ás quintas-tei
raso Preço: 700

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das I 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consutt.-R, joàO Pint:" 13

1 elefone. 1595
&

Dr. Ped'o da Moura Ferro IA Gazela
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado) Desportiva
Sezões, Malaria, Maleitas �
Pilulas Medelrol Miscelânea

NO INVERNO PASSA-

Vamos Lêr!

Mutualismo
O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as
maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu
milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a
base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegu.ite, em me
mor.a e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A ORE-
DI,-O MUTUO PREDIAL.

protege as classes pobres!

Todos, pois, devem cooperar pa, a o
bem de todos

Faca a sua inscrição hoje mesmo
1$000 apenas para cada sorteio

V. S. nao deve vacilar um s6 instante!
--------------0-------------

"'".

IVENOE--SEI a casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

� bôas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDOWEN •
D4AUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

VENDE--SE.na localidade do Saco
dos Limões, uma exce

ente propriedade com .)
casas de residencia; uma ca-
sa com negocio, fôrno de

Ipadaria e demais utensilios. RUA VISCONDE DE:
Estenso terreno contendo fi

bôa agua, pastagens, plan- � OURO PRETO N. 13.
tações, chácaras, e ahun-. •
dantes terras para lavoura.. •
, Tudo por preço de ocasião. G •
O motivo da venda é ter • H b IIllIt 'I , fi

10 proprietario de ausentar-se. e a I I e-se nscreva-s e • !..Informações com o sr. [o- G • �vino Marciano Cardoso, no • a
distrito d0 Saco dos Limões.••�GflG�'''--------oe.--------6fJ••••

As ativIdades Faleceu a ba
protissio'naes roneza do p$-
em Nova raná

Vo�k RIO, 23-Faleceu nesta ca-

pital dona Zeíerina Marcondes
(Serviço especial do C. j.) Leão, baroneza do Paraná e viuva

do titular do mesmo nome Her-
Uma curiosa estatistica levan- meto Carneiro Leão. A extinta

tada sôbre 1'\ população de Nova, que pertencia a tradicional farni
York que consta de 7. 600.000; lia deixa duas irmãs fran
llabitantes, dos quáis 2.300.000 ciscanas Paula Oliveira Pena e

são estrageiros, revelou a propor- Maria da Gloria Monteiro de
ção de 1,20{0 (mais de um por Barros.
mil) de escritores, conforme se '---------

vê da discriminação seguinte: AU 'TO� oE
375. COO operarios, 300.000 U 'VI CRIMEempregados de escritorios ....
106.000 chaufeurs, 159.000 S. PAULO, 23-Carlos Ro�
empregados dt' lojas, 55.000 drigues Cunha, ex-prefeito de S.
garçons, 42.000 alfaiates.... Carlos, apresentou-se á pol.. ia
3l.480 barbeiros. 22.000 en- confessando-se autor do crime de
Ieimeircs, 20.000 ascensoristas, morte em Descalvado contra o

10.000 corretores, 16.000 ato- boiadeiro José Bernafdo após
[es e 9.000 escritores. raf'ida diSCUSSão,

r-O
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Sexta-feira, 25 lc Setembro de 1936

S tE C R tE T A ,r: � �,

RIO-23-A poetiza Henri- aa-Prefetltufra � �

-

�..0J�J ... �,,�
queta Lisbôa, a convite do sr. Be�
nedito Valadares, representará Mí- O advogado sr. Aristides R"gl), prestlgloso p Jlit-

R n
I "

V· I n�s Gerais no Congresso Femi· co liberal e secretario da Prefe.tur.i .iun: ína. de Joi iv.l! "

� I csa �_da nmo. que se encontrava licenciado, dE sde o penulti o mê.;,
. '. _,,""W',...""""""""""....... -

r' fJ" f�...J1 da .idmi-iistração Nlax "":ulin, vai r as LI n;( o S! iI
-

� fH-llVEP. 1ARI05 I \1- el�z �H1;;trn .�O na sem ma próxima.
�

'-"

Osvaldo Cunha O prefeito joinvilense sr. Ar.sudcs La; gura, LiI
�� �:J _';,I lT ldA:JI I

E �1�O-C23-Em Minas Novas, eleito pelos «camisas-verdes.,
F t' h' d t

• mi la assiano, roceira paupérri-es eJa °l!e.
a sua, ad,a

ani-
ma, achou uma petita pesanto Faça uma experiencia, 110 preparo do pão caserr "

S. PAULO, 24- O mês rle 'I' (IC la'ur�11 Íevc, -endr versaria nata icia o estima o con-
tl20 J co.n as conhecidas farinhas

1\ O ld C h
"l' gramas oe ouro.

setembr? nesta capital �e V( 1. v, 'I' I )� u de /\s":�t, I' terraneo sr. sva o un a, ra-
_, '....

«CEUZEIRO» e «SURPRESA»,
caractensando por uma H ne a c.t- 'CI1. dio-telegralista da nossa Marinha A PR ES 10 E N CIl\ mistllrandu-as em part2s iguais.
mante de crimes hedion-':,. '\in-I - -. [\ilercilnte. do Tri bu .ial EspeCialj rE- _._. .' . �." �.' Cda ôntem a crônica POEL J GIJ ,',,,-; �

UV.,.. 5 e � 'e,:.;&"� t;'\'l J!!r:I mJ� �9úa
Aniversariou-se ontem a scnho-

' "_�fã4r . t:MIiI ��
cidade registrou mal' u u C r.me .)( I� r"�";

S
RIO-23--A "Noite" e o

.

. II .r
cl

, . rinha Laura ilva, aplicada alu- n 'I b li di
, Q 4'11\ �"fl a c� Jfl,"""UH1 ..de morte. Foi em IUI.g: lUr) uah- n � O (' G o o izem-se seguramente ln- I:;?I liH:J IV aua � ln I n

ro de Vila Formosa. Ur.n lues-
I. I ... ..:. T I na do Colegio Coração de Je� formados que o sr.Getulio Vargas �1 ns ':"'. &�

tão entre lituanos. CCJ ,�F r: , t ) �. [{EF.JRMA �1j.S e filha do sr. Eliseu h'rans<.ic:) convidou o sr. La Hire Guerra .. Ii U/{/

Casemiro Vassaro, de 49 :lrocura c entrega a domicilio
da Silva, comerciante

para ocupar a presidencia do Tri-
anos de idade e João CiJ"ff'. b fnZEm r�H05 HOJE bunal Especial.
41, residem próximo um úc ou- F - ne 1.34 a o primeiro dêsses vespertinos

a senhorinha Waldrr, filha do f' d d L H dtro com as suas respectivas ta u- aua F( pc Schrnidt n. 33 re enn o-se ao r. a ire, iz
lias Certo dia, ha alfum kfl�)O

sr. JoRo Carreirão Junior; ser escolhido «uma das figuras mais
a esposa de Ca,uDlI, ,,: g n.Io � .tP 2:U'JjTO o sr. Justioo Brito, Iuncionario respeitáveis da magistratura no'

d
.

f
" postal. grandense, pelo seu saber e pelamá�s tratos o marre G, OI 'p�dir I BERUM, 23 - O antigo

b d J C I P d L B I rHE6Am u .... s sua integridade moral», bi D F deri Ca ngo na. casa e c ) .1::,.� or i,.,;,.iativ3, o . � .uis .

I
,�

ISpO paraense, . re enco 0,-

.

05 dOIS �omens, 1:-' : .1:-:. O' r , (

'TIe�sano «A I Cei. Fontoura TJorges A I ugu e I ta, hoje resi6natario e frade, �s'

huo, se tornaram mml',. f, Fa:n .. L ,'li cid la'), oa S. pau'J tava servindo em Barcelona quó.n-
cada encontro,. in�L:ltos, U '5 .. ') ln, t 'c 0 "o f, �IOCi .. lO da Liga Está ne3ta capital o sr. ceI. d e casas do rebentou a revolução na Hes-
e ameaças r�clprocas. � '::s.,.<-r H'f ,'., R,' ri.J\I!E'!r',':.1 seràro ir' I F,o.ntoura B. o, rges do ,Am,,arai,' pres.� f' panba.

O "d 'o I para, os unclOnarios C f
'

�tem, cerca '1, - , " .:, 5 F- 'la r: '810 Dllusora tlglO3o po ItJCO da dlssloencla h· onseguiu ugu e escapar da

oS"d?IS se encontraram li... '!IJ ')ao ?c')'O (,). H. F. 3), todas bera!. sanha comunista. atravessando Por'
publIca. ,h3 �(-" "1; f lP; e sabados, d'ls FdO-22-F�i �ancio,nada a tugal. Enconcra-se em ca<a de Sl1a

Discutiram aspr;ramenk . .t. es' 18.JJ:· s 15. 4ó, é'. partir dê,te Dr, Ivo PicoU r�solução do Leglslatlvo, dIspondo I prúgemtora, c'nde r�lata os qua-
posa de João, que o a'�o

1
'-lI "-I m.?:s jJdtsrai se ort. Espe' Encontra"se em Florianopoli!' o s�bre. o alugue.1 dos propnos na- dros horriveis que preS"nClOU.

va, ac:\bou desfe,nndo Ulll 1 Dof �- I' -l lotO � -I' t.. Irl ln,". h I P I
ClonaiS, os quaiS, sempre que por ... _.s -

- u.. engeneiro vo icoi. .,

d f �Igado e "tada em. CasemlIo; Aos 01JV ntes que comunica- eXlgencla o serVIço, orem ocupa- .-
::.:»

- .À ,.,. .- D<)' II ,] ! ',r" i' l'Yl'�,
? atrito contUdO, nã(� kvc"'m ri rf,JI'f1 li E.taç�o as suas Severiano Corrêa dos por funcionarios da União, to rn �]g <1'105 ).' i ,,, 'e', l' to

maIOres conseqlJenCl3S, rdu ,�do- i 'pre,sõ; 3, s rão remetidos exen- que nada receberà nesse caso. A oS' v ,
r '..; ii [U. f, ) , 1 l'

s� cada uma para a. ot:a r ""�;!� ,ic'i-':� úd ijlam"";c,,s eiementar de Acha-se nesta cidade o sr. Se' obrigatoriedade de residencia só PILULA3 S NTA r�� � ( 19, h

c�a. Duas horas
..

;Dals tarde, túda·, Esp. ranu). "eriano Co�rêa, conceituado co- se darà quando fôr absolutamente h3vt" JU' lQj brnciV""
VIa, _JOã.O, qu.e la se

,

ach lVi � �- t\ lO.
L

1. lEnir, ,i suscitar in' merciantt' em Tubarão. necessaria a permanencia do for-I Digestões ,Iab,mosa, - Prisão mur:> ,o '1-' t) do L j,j
Ih d ·1 t cionario I'unto ao serviço. Quando de ventre, eng'brgitam�nto de fi - I' {(;0 ) o ao elO, OUVIU "./Al). itr,� e (' Oe li'l,ntes será ir· Dep. L','allcl'sCO de filmel'da I

SI ·1") , • ,d,

d AI:. I
r,

a União não dispClzer de prédio gado et<:. A l1tr.da em to�as as 0 r r' 1na porta e sua casa. • t;-. ;:- iad:" lu i. 1 Cu ') dessa lidgua
d d' d I V' 1 dI" para a residencia obrigatoria dolfarmacias drogar,as ci,) Brist!(Dl' t'll'n,.:.i [cC, Usegun os epOlS, ven o :t .La') :J.•a é :ix,.i,lJ. moo e talaI enco!!tr'l�se � -

fronte Casemiro. que < f<,

ai' --.-,
- -

, nesta c:d'lde o sr. Francisco de fUdcionano, serà abonada a este tnbuidores F. de Lima & SI!va

acompanhar d� dOIS rlitlO. l�S- Jtb.aas, J" C.'/dJ.I,'
I

t: Ext(;jJ1- A!m;�Jda, deputado á Assembléia último, a titu!o de auxilto para Lda. -. Caixa Postal 918-

tanisláo, de 21 anos e btu )('.1 r:'! �as ;6 \lO
I do Estado. aluguel de c!!.sa nas imediações da Rio de Janeiro).

de 19. Pai e filhos es�aVdrl ar'iwl
FI! r/' �VA repartição onde cleVi\

assistencialdos de páos e barras (,e k f'),' Pr(!ç? 1 � J" Novembro Do Rio de Janeiro chegou, constante, quantia nunca superior s· .... ,.J .'., d ,..,

Nem bem a porta fOI ab .. ,,� e os

I'__
/�r. - ,:�n _!_}�S:_!lOf1l__ hojt', o sr. Decio Brando Bar-, a vinte por cento de seus venci· I

�! n J�J e �.a d

três homens entraram a a�;f'!J.i
:J

bosa, comerciant.::!. meritos. A I"fab9 :Z '3,ção IJoão Cinica, desferindo·tll SUCé.:-1 Procedente de Santos chegou, O Fermento Med"iros é o pre-
sivos golpes. Este, porém, SUo: él O J"..fi':;;,;_ d paz h S f 'd ' f d O' I b

.

I d I oje, o ::,r. Hermann aiJ.ler, co.. er' o, porque e ermento e qua- IVU gamos a aiXO !) te- FILl'l. DEL.Ff\l L\ 24 .. '·�o
um individuohercueo, revi ou o. "f"·: ... i ;:J-êso merci<w!e. hdade. legrama que nôs foi enviado ::nCfliilro T;;',flll�0 Q·'k,', ': tre
ataque, lançado mão de U'TId I

Ipesada ripa, com a qual desL-! Hoje,:S 8 horas, compareceu
HQiUAD05 OS CO,��_ i'"ingen- t�i�Ui���uta��dr�gaL�:;�ir�I��� � f:':�.�:s�Hel:.lll)rlJF�· :; '(',t:chou v�olento golpe na Cohe�a de â F-o:iei:i :........Iltr", o sr. Rafael Com a gentil,enhorinha Auta tes d �s � a. e I mento destacado nos traba· Últlul0 tOl d: r ) aJ) �10 -iUlntoCa�emlfo, prost.ando�o p'·f :"no. D'\,paC'11l0 J! l ri· paz do clís- Luz, [ilha da exma. viuva Ger- 5a. RegIO\9S lhos da alfabetizaçãl) dos rou.lG.

Em. consequencla da naulad-'1 r,:- uito J ... ; L·) dos ti 11Õ'!S, apre- va�ia Luz, ajustou nupclas o sr. M i I i ta íe s brasileiros, nôs relatando o ,.. -�-:--:----------ceblda, e que lhe fraturcu � lo ...
-

se�.tanc1o _JL' iXl CO.ti'l Ourval Andrélino Co�ta, oficial inferior exito da exwrs;:;:o empreen-
�dj I �r ,d D :1<.\, n J--:ln

neo. Casemíro :'assaro é.XP'fdVá Lopt�, ?u( be haver, em sua do Extrcito. RIO, 23 O ministro

daj'
dida ao interi()r paulista pe· CustJ 12,JJÚi a c ,rrad 1,momentos depOIS, antes \.1" iece-!proprl'a res·.d.n�,I·:>., I'n·sultado. G I d lo sr "'Iaudl' ..... o R'b' .

d. . " uerra remeteu a seu co ega a . '-' ,In r i eira. porem, red e ll1üitu maiS,ber qualquer socorro.
. Intin' .:Jo a comparecer á Po' PELOS rLUBE5

Justiça, de acôrdo com os dipo- «A Gazeta». Flori3nopo- fF
....

\O . � �=C ! ,10 C:JSientJficada do fáto, a po.iclô! liud, o acusado le�! Irou que, de Clube 1?_ecreativo Primavera si.ivos do regulamento de serviço lis-O sr. Claudionor Ribeiro
"'tran�portou-se para o fato, :t mo- feito, Ínsultára ao qu,'ixc.so. Em

I militar, o mapa demonstrativo dos que foi carinhosarl'enk rece- ,_, �. \ ) ui t .:::l ';>
•

vendo o c.adaver de Cr::i '1',0 vi�t,l de..t._lis decla,açõcs, Durval Real�za�se" amanhã, no <?Iube contingentes a serem fornecidos bido pelo povo paulista Visi-"Vled;cas g''''a,Vassaro para o fiecrote.lO ao fOi recoliudo ao xadrez. RecreatIvo Pnmavera, do dl�tnto pela 3.a zona militar e a e incor- tou demoradamente Piracica tISAraçá. João Cinica, o ass,s,ino, do Saco dos Limões, animada
porarem em maio do ano vindou· ba levando ótima impressão

e os dois filhos da vÍtJmú, fUlúm soirée dômante. 'd d d
. dos t b Ih s d

. .

'1 E dI D ro nas um a es o exercito esta-. r.a a l! e ücaClOnalS nvie i 'tp.)stic0 e indicJçõesd.etidos, prestando d.p.c,ares;ões no I'
i .. �....,. rn ;., eceu d 3 5 R I d I1 C'

� *'..11- mi5SA ciona as nas .a e .a egiões 3,1 1 ea iZa OS. a quern enVlar sÍrl1ómas, id.v:le,mquento que se insta ou. �s·
�\1iJitares, para que aquele minis-I A, Escola �gricola desper� proEssão. t ataruento já seguido etanisláo e Bruno apre. t Ltl. V fi ft'� II r.� C' L' T 1 t do Celebrar'se-á, segunda-feira, I d'd h' tI) 10 lulaar Interes d J

_. _ �,L 5 01 1 P GS, geren e tro eve ao eVI o con eClmento U.'
b, se no e u- torlO; os jetalhes possiveis ;:OlJl

Serraria Oel",;;,:" �.ti" ,.;[,., d <
li -'s at.l;1a", esteve, 28 do corrente, ás 7,30 horas, dos presidentes dos referidos Es- cador caplchaba que a per· env:lope siado. Caixa Postal

Custa 12$000 a c" ír., r'J, 'I' L t fi, n I 'aLe a Central, dl� na Catedral Metropolitl\Da, missa tados.
.

corr�u de.moradame�te. Pro-12.398-RIO de JaTleiro.
d d d I em sufragio á alma de Neí Brüor:r' E E 1 R G nunr'land J enl seauida peloporém, rende muito rm.:. I zen o Ql.:C: o é.fl••)T,'>{. ,o ague e sses stanos são o 10 ran- ".;! b

"

••

---'-

,

FON &:: a.' ) . c.,tab, 1 'l'l T,CltO c Im, IClal d.e no� gemann da Luz. de do Sul, que devf'rá contri uir radio, i�portante discurso. de d (h1l iJa'� "a � tiS
"

.
�.. I r1ie N.,IW;l ,vila, h:\ trêis dias, com 14.415 homens, o Paraná, saudaçao ao POVQ paulIsta "' ..

Nome�ç�.:J (i ,a.," (c'J, nã', voltando ao ser com 8.090 e Santa Catarina e dizendo da simpatia exis- Jl:i1Ul ... ii.L.icC�pA..;il�S
v ÇO dlé a hora em que apresen- DE Vi ITI U ..5E conl o reduzido contingente de tente entre S. Paulo e Estado

Foi nomeaqo o 2' te �r..te da tava a presente queixa. O GOVERNO SUECO 656, ou sejam 18,161 homens, Espirito Santo onde Claudio- A r\Hi�tDn 1 da F lZ ;;1.:13 Mu-
Força Pública OJiverio José d� Di�se o 1erente do referido nor Ribeir., é dirêÍor de ex- Olclpal, dJia,lt� ü mês de! :,ç: em-

Carvalho Costa para exercer o. Lcstaurante CJue i elson deixára, STOKOLMO. 23- O go� ,Vermioi1! GráV!� na mei1,mas tensão cultural. (1.) Chiqui-I bro ,')"f_; .t�, JrO!11 ;ve " ccbran-

�a�go de del:�a?o especi�l de po�1 naguda ,C:l�a cOl..ercial, roupas eJ v�rno sué�o apresentou sua de- e' o rerr edio moderno contn a nha Rodrigues, inspetora es-1j � l jJ m. 05ro.lc M ;I!l. r. ,md.�

!rcla do mumCIPIO dF! Pê n�;·. ,!rl'lr'; ') 1 ')�. ml<são hOje de manhã. Vf'rmlnose. t üistica». (')S •

•• III'�st�6i.ü;'!\[;*·it:::;:.:,.=:;:;:.=::::.�---=��- .�-��.; & --::;";:_':;::J w,iS'i:iS3kWag••lt44ê ·m"'�âM*·#.ífitWii'§ài1}WiN@ 'MWW,.a_ IMW'*MW*M& &iir15H@}JiilI!14S!i,�titt.:·-$;&w::-,·,·�:����=_,���·:'Z:::,r,L.�'L��"':J, �

AO I ,

�

AG fi íE.O,J ._..�e

nt� i .. fio
n--::'1�/) d

do
If' •

' ... �\ "I .�l •

..J ......
-

_'ft

.onstant

Ocorrendo a 18 de outu6r ,
, I .

proxuno VInuOUfO o centenan«

.:lo nascimento Jo eminente esta

dista Be:lj-.min Constant, o G,;
vêrno do t.str.>do Jderrnin"u q'l'

Um frade bra
sileiro con �e

guiu fugir por
Portugal essa dato seja, em to Id5 zs ç,,

colas, cond.gnamente comemora .e .

Caiu
do 111 U ro, sen ...

do '1 _ J o ' t:u ; ;.J
•

zaJo

CO''1parecêu. ontêm,
bor);, 1 I·Jc I la C Itr d,
nor S lVI'), Iv, j ,), )

14
.1' -
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)
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' (I � 1 '
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