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PARIS, 2 (O)-As tropas italianas uuciaram hoje

o avanço sôbre o territorio abexirn, partindo da base mi
litar de Assab, na Eritéa.

A vanguarda
PARIS, 2 (0)-0 exercito italiano 1l11CIOU seu es

perado avanço sôbre a Abissínia, fazendo a vanguarda
50.000 homens das tropas nativas. Em segundo lugar mar

cham forças do exerci to regular, seguindo depois os ba
talhões de camisas pretas.

O emprego na vanguarda de tropas negras tem

por objetivo preparar o terreno, já que os soldados nati
vos estão mais habituados ao meio hostil em que se de
senvolverão as operações de guerra.

Não resistiram

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

Sem quaisquer ligações politicas.

CALLADO
Redator-chefe: rVrLf�rtinho (:;aIL3C\O ..JC�i-.

-------------- ._----------------------
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PARIS, 2 (O)-As tropas etíopes, embora em nú-
mero superior a 30 mil homens, não ofereceram a mini- m I
ma resistencia ao avanço italiano, abandonando o terreno,

__ J_� _

á medida que o exercito da Península avançava. Quan- """"'......-=""""" ����""'�-""'i<�'"-tt!;.

1a�lh':,' ��Pl�s�t�iV:'vi!�����âacl�fi��:,mq�: �:�d��':;:n���';�evãfúçã6· ===
pelo Ras Choab subiu as encostas da montanha, colocan- _

do-se em posição estratégica, a uns vinte qullornetros do Ha um lustro, exaltadas pela chama sagrada de
acampamento italiano. uma rebeldia patriotica, as falanges da Democracia ar-

Parece certo que o Negus seguirá os conselhos' rancavarn, ínsopítavels, das coxilhas do sul, das monta
da Inglaterra, recusando-se a dar combate aos italianos, nhas de Minas c das campinas cio nordeste, na defesa
afim de atirar sobre estes toda a responsabilidade da precípua do regime, ferido em sua esscncia pela irnplan
guerra. ração de uma política de opressão e de mandonismo, que

H01\1A,o. 2 (G)--O sinal para o inicio da mobiliza- a todos impuzéra a legenda reacionaria de que- «gover
ção foi dado ás 13,30 horas, chamando para as fileiras:10 é roverno-.
do Exercito mais de dez milhões de homens. L.'A par do da independencia pátria, esse movimen-

O sinal foi dado pelo secretario do Partido Fas- to rcivindícador teve o milagroso poder de empolgar toda
cista, sr. Starace, distribuindo um aviso por todas as es-' a Nação.
tações de radio. E' que os responsáveis pelo movimento juravam

ao povo uma nova era de regcneração . politico-adminis-

Repicaram OS sinos e estria trativa.
• Com o tempo, a Nação, de surpresa em surpresa,

d Li I t::i ramas i fe nes de desengano em desengano, percebeu, pesarosa, que es-

ROMA, 2 (O)--A hora estabelecida para a mobi colhêra maios seus profetas,
lização geral da experlencia, foi anunciada pelos sinos, Mas, . essa esmag,adora ?eslIus�o, ao inyés de se.r
sirenes e tambores, c milhões de homens precipitaram-se a apregoadora do desâJ1lmo� fOi, o repique festivo de si

para as ruas, rumo aos quartéis, marcando o inicio da nos, despertan�o .a massa Ignara para os .seus grandes e

grande demonstração patriotica promovida pelo Ouee, pa- i conspurcados. direitos .dentro da d('�o�rac!a.
ra demonstrar a eficiencia militar italiana. E, hoje, consciente desses direitos, o pequeno co-

mo o grande goza da liberdade que, então, conquistou,
embora não raras vezes a tenha malbaratado nos ataques
soêzes e na calunia impressa ás autoridades constituídas.

Assim, a Revolução, que fôra deílagrada pelos po
líticos sob o pretesto enganador de regeneração, metamor
foseou -se-nova crisálida no casulo da nacionalidade, num
irresistivelmente formidavel movimento social, cujo alcan
ce e cuja expansão ainda é muito cêdo para avaliarmos.

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

munlções
Força

Ontem, um vespertino, P,)S
sivelmente mal informado,
divulgou que, na Alfândega
desta Capital. 2e achava re

tido por órdcm dJ sr. Minis
tro da Guerra armamento
moderno, destinado á Força
Pública e adquirido p2Io�Go
verno do Estado, na Alema
nha.
li Jje, averiguando sobre a

veracidade da noticia, conse
guirnos saber que nenhum
fundamento tem ela, sendo,

Na sessão de hoje, do Tr.bu
nal Regional de Justiça Eki1o:'ai,
foi apreciado o mandado de se

gurança requerido pela Ação In
tegralista Brasileira, para realizar,
em Blumenau, um congresso de

Falarão hoje ao Brasil, pelo Radío, o dr. Oswaldo propaganda politica, alegando a

Aranha, embaixador do nosso país nos Estados Unidos requerente dificuldades interpostas
e o sr. José Américo de Almeida, ex-senador pela I'ara.ba pelo sr. Chefe de Policia. A administração de Cemitério
e ministro do Tribunal de Contas, de Itacorobí está publicando edi-

O embaixador Oswaldo Aranha falar á de New York Exped idO O di .. tal convidando os interessados e

e o dr. José Américo do Rio de janeiro. Ambos os discur- � rcsponsaveis pelos restos mortais
sos serão irradiados na Hora Nacional, por todas as es- pjOma .ao sr iii de diversas pessoas, a r .quererem

tações brasileiras. Emid i O Ca r- exumação ou aforamento. até 31
O Govêrno do Estado detcrmlnou íôsse, hoje, C011- do corrente, sob pena de serem

siderado ponto facultativo para as repartições públicas es- doso J ora �emovidos os m:ncionados despe-
taduais, pela passagem de mais um aniversario da arran- JOS para o ossano comum.

cada cívica de 1930. O sr, Hipolito Pere.- M-=��iZiU���;;m;;;;_�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB_____ ' i a u te· rr', P Q.pi!

Lompra�para vos cor:';en-lsaIZ.a'o '�Co�nnlEH·CIi3.i" ra recorrera na Laguna impede a pas:
•

cer o formidavel e econcrni- Consclhe.ro MaÍ'a. 9 (Eci. lVkrcadc
O Trib ln' 1 d sagem de um avião da Panai

S B O li\lD!O B b' C b II I
. ri una xemona e D'dco A JÃ l;". I

ar erro c a e re erro

J
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EI' I
o eVI o ao mau tempo encon-
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. t é:llde chamados a domícaios feIo ushça eItora, em sua ses- trado' lt· d L . r

V; III'lIIIJI!II �n "",I� Phone n. 1.284. são de hole resolveu por d
a � ma a aguna, o aVião

III IA! IPI UU • , ii carrel-a da Panau d h"Lauro Mendes unanimidade, mandar expe-
. .'. .

,e OJt.

Pelo.sares dir diploma ao sr. Emidio q�e se dmgla para Porto Alegre·
c'ardoç,o J'or dnI I l'

fOI forçado a retornar ao nOE!O
'-' '" ., \.. egac o-c el- 1 '.

t d A
. -

d E porto, on�lC pernOItara.
O'reter a!� I!:':""Q� or a ssoclaçao os 'm-

I <- c;;......... pregados no Comercio.
·tr,s/.das de Ro- Estamos ir:formados que o

('jage r-n sr. Hipoíito Pereira, candida-
to derrotado na eleicão cias

Toma.rà posse ama_nha ?o ca:- i ::lista d?s comerciarias, não
go de dIretor da Dírdona de: se conrormando com a decI
f:stradas d� .Rodagem o no:.so I :3�O que mal1do�1 expedir o
dIdmto palnclO e competente en-, dIploma ao sr. Cardoso vai
genl!eiro civíl sr. dr. Haroldo li ecorrer para o Tribunal' Su-
Pederneiras. perior.

mesmo, inverdadeira em seus

detalhes,
Pelo Itatinga, entrado nes

te pôrto domingo último, che
gou, procedente de New
Y01'1<:, e não da Alemanha,
uma encomenda composta de
30 fusis-metralhadores R-75
(e não '>6) e 4 metralhado
ras pesadas-M G 38.
Não tem fundamento a no

ticia quanto a «grande copia
de munições» e nem tão pou
co de ter havido o sr. Mi
nistro da Guerra mandado
reter esse material. Muito ao

contrario, graças á ativida
de das autoridades militares
e aduaneiras o material sería,
conforme nos afirmaram, de
sembaraçado aindo hoje.
E' verdade.rarnente lamen

tavel que sobre assunto tão
sério os nOSS0S colegas não
tenham préviamente averi
guada a exatidão do informe.

Cemlterio de
ltacorobf

��I"�

IV1anoclado de

Em Roma o entusiasmo
i ndescrttlvel

"

e

para a A�çãc)
j�+-P-crl- p.�I·I·c.t�:; ,I '-..a _- t::::> ....._... ...._.. �

ROMA, 2 (G) -- Quando o governo anunciou que
finalmente era chegada a hora máxima do POVQ italiano, e

que estava iniciada a campanha que iria désafrontar a lta
lia do de.sastre de Adua, o entusiasmo popular atingiu a

extremos jámais registrados em toda a historia do país.
Verdadeiras molas humanas carregando bandeiras nacio
nais e fascios percorreram todas as ruas da cidade, ento
ando o híno fascista e vivando entusiasticamente o Duce,

Pode-se dizer que todo o país està em pé de guerra.
e pronto a atender á ordem de embarque para a Aírica.
As proprias mulheres e crianças saírampara as ruas,
formado ao lado dos homens num movimento popular
que assurniuproporções nunca vistas. A Italía é uma

foqueira imensa, em direção à Abíssinia.

Roma desmente!
ROMA, 7 (O) - o governo desmente oficialmen

te as notícias divulgadas por agencias te1egraficas aíirrnan
do que tropas italianas teriam ocupado Apua, ao norte
da Etiopia e »utras regiões do territorio abexim.

.

A palavra do Duce
ROMA, 2 (O) - O Duce falou perante centenas

\te milhares de_ italianos da sacada do Palacio Venezia
dizendo que «raia uma hora solene na historia da Italia.» Chegaram hoje pelo avião da

Panair o capitão Jehovah Mota e

Mais uma secretaria sra. Herondína Peixoto Serrado,
que participarão Jo Congresso In-

de Estado e a reforma da policia civil tegralista em Blumel1au.
Segundo nos infDrmam, foi elaborado e já encaminhado Tambem chegou o advogado

ao Governo do Estado pelo sr. dr. Claribalte GaIvão, um �minicio. dr. Maximo Luz.
so e interessante projéto d", reforma da nossa pOlicia civil. Pelo mesmo avião passou por

Adianta'nos o nosso informante que o dr. Claribaltf'! este pr,rto com destino a Porto
Gaivão, nesse projéto, em..arece a nece:,sidac:le _oe creação de maiS I Alegl\; o deputado federal dr.
UT.a secretaria de Estado - a de Segurança e Saúde Pública. Batista Luzardo.

Espancou a esposa
e foi preso

Por ter espancado sua eSDOS?-
c . • •

,OI preso, ante-ontem, o carrep'ü �

dor Aprigio Soares Pereira, "'no
sidente á rua Silva Jardim. Ter
d�-Ee opc's!o à prisão de Aprigio
fOI tambem recolhido ao xadn.z
o seu companheiro Pedlo José
Martins.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As olimpiadas de Berlim

Segundo a comunição do -attaché- da Legação de
ltalia junto do Comité Organizador da XI Olimpíada,
Signo Mario Solari, a equipe italiana compor-se-á da se

guinte fórma: 263 concorrentes masculinos, 26 concorren
tes femininos e. 109 dirigentes e auxiliares. Com exce

pção dos remadores todos os concorrentes masculinos me

rarão na Aldeia Olímpica, para o que já foram reserva

das 14 casas. As senhoras instalar-sc-ão na moradia fe
minina junto ao stadium.

-0-

A musica destinada ao fe,,�ival olímpico começ u

a ser gravada em discos em agaito. A primeira parte a

ser gravada foi a escrita pelo compositor Orff que (l i ri
giu pessoalmente a gravação na Academia de Canto em

Unter den Linden.
Uma parte da partitura é destinada, e foi escrita

especialmente, para o carrilhão da Igreja da Guarnição
de Potsdam, onde a gravação desta partitura em disco já
foi feita.

A gravação da partitura em discos é indispensa
vel para que os ensaios das 10.000 pessôas que tomam
parte na sua execução possam ser iniciados parcialmente.

-11-
Cairá o Aza Negra frente os

diabos rubros?
Está agora no cartaz o encon

tro do proximo domingo em que
travarão lata o Tamandaré F.C.
e o [ris, atualmente com um team

invejave].
O Tamandaré, conforme as úl

timas informações que temos, de
ve resistirà ás arrancadas do
ataque rubro-negro e talvez o le-

rá preliminar, talvez. Domingovará de vencida. E' uesejo do
t C bi d

quadro rubro vencer domingo pro- lAogtl�t'
en

red OI b�tmb maEo et �
. .

d R' h d
e lCO e m lua. ssa a

ximo a eqUipe e IC ter e e b I f'
.

d d d
d d

.

I f' d
e a 01 orgamza a e um mo o

um mo o to o espeCla a im e .

di I b., f' d' a não preJu icar os cus nas

que Ja Ique assenta a a sua qua- d d
.

h d
.

lid d d d
.

d
suas tar es e treinos, aven o um-

1 a e
__

e a versano po er?so camente troca de dias.
para a proxlma temporada. Plsa- Cooit 'dr'
rão os delensoree do Tamandaré O&tl Ilr-sel-ab de um,a pre irm-

nar en re cus a várzea.
em campo, para vender bem cara

O
.

ã t d d, r d d
S prermos ser o es li a os

a derrota, não 50 na I e os
pela diretoria da Federação C.

P-imeiros Çomo na dos seJundos d D d1 ,
•

c e esportos, por proposta e

teams. MdS o Im manterá por
certo o seu valor.
05 rubros ne�ros possuem uma

equip� bem treinada em conjunto
e dificilmente caíra' nos 80
minutos de jôgo. Seus dianteiros
não dãc tempo para uma'"defeza.

Quem vencerá domingo?
Resistirá mesmo o Tamandaré

ou sera' derrohdo fragoro�amen
te frente ao c1ub de Daux?

Quinta-feira Figueirense x Ta

mandaré; Sexta-leira Combinado
x Iris, com falta por parte do
lris dos jogadores pertencentes ao

rubro-negro e que são do Com
binado.

Sábado jogo do Tamandaré x

Atlético de 1mbituba. Não have-

TREINOS

AVAl X FIGUEIRENSE

seu secretario.
O Tamandaré ejtá apto a trei

nar com o Avai e o Figueirense
em virtude de jà hnver realizado
os seus encontros do returno.

Foi adiado para o dia 20r de
Outubro o encontro entre Oi dois
nvals acima mencionados, os

quais pelejarão destemerosamen
te. Haja visto o en:miasmo do

Os treinos de próxima semana, turno entre amboi é o quI'! se es

confórme determinação do diretor pera agora é a me-sma coisa.
técnico da Federação serão ws-I Tanto o Avai como o Figueirense
pensos em parte, afim que os qua- colocai ão em campo um número
dros que têm de disputar a 1 2 e I de players reconhecidos e de gran-
13 do corrente, com a Atlético, de valor, como sejam o atacante

de Imbituba, possam ie adex- Lins, Chaves, Tião, Francalazzi,
trar a contento, a exemplo do Procopio e outros.

que se tem feito com outros jo-
gos anteriores.

Assim prevalecerá a seguinte
tabela: Segund1!-feira-Combina
do da Capital contra o Taman- A situação do campeonato de
daré; O Tamandaré deverà apre- Baskeet-BaU, que ora se realiza
sentar nessa tarde a constitUição no Rio de Janeiro,

.

é a seguinte:
da equipe, que deverá jogar no l' lugar Flamengo; 2' lugar Ti
dia. 12 de Outubro. Terça-feira jucas; 3' lugar Grajahú; 4' lugar
Tamandaré x Avaí, ainda com Fluminense; 5' lugar Boqueiro; 6.

.

o team que deverá jogar domingo: lugar Vila Izabel; 7' lugar B(\ta-
qual ta-feira Combinado x Atléti- fogo; 8' lugar Mackenzie e 9. lu
co, com prejuizo de Borba e gar America. O Flamengo está
Gato por parte do Atlético. ainda invencivel.

CAMPEONATO DE
BASKEET

2

UM SIMPLES
PREGO!

CAMPINAS, 1 (G)-Um
grave desastre ocorreu com o trem

P. 17, da Mogiana, no quilome
tro 16 do Ramal de Serra Ne-
gra.

Em consequencia do
morreram duas pessoas,
t o outras feridas.
O desastre verificou-se devido

a um prego de dormente coloca
do nos trilhos por mãos crimino-
I3.S.

Remoção
Em substituição ao atual

agente postal telegráfico de
Campo Alegre que vai entrar
em goso de seis mêses de li-

<? .sr. teto J�rge Proença, eslor- cença, seguirá por estes dias
çadissimo pieSJ(J�nte da f·C.D,; O telegrafista de 5a. classe,
voou sobre Ímbituba, entre 10 e Viriato Leal, removido áqueI I hor�s, largan�o em plena �ua la localidade.
um ohcio da entidade- que preside
para ser entregue ao Imbituba
Atlético Club, no qual convida-o
para disputar aqui dois jogos a 1 2
e 13 do corrente. Tambem voou

sobre outras cidades, largando na

altura de cinco metro. oficios a

outros c1ubs, marcando reunião em

Laguna para a filiação de todos
os clubs á F.C.D. Este mês '.'.

fará o mesmo no norte do E5ta
do, aonde já é esperado.

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 3 DE OUTUBRO-S. THEREZI1-.IHA

------RCt�,------
1816-0 regimento «Barriga- Yerde» -Depois de tre-

acidente ze dias do apertado cerco em S. Borja, repellindo continuas assaltos,
ficando 48 forças do Brigadeiro Chagas Santos, compostas, em sua maioria,

do Regimento da Ilha de Santa Catharina, conseguem. auxiliadas
pelo coronel Abreu, derrotar as tropas de Artigas. Neste mesmo'dia
a artilharia do Regimento Barriga-V�rde mette a pique, no passo
do Uruguay, uma canhoneira inmiga que protegia a passagem de

1818-0 assalto a São Cürlos--Duzento� infantes e

duas peças de artilharia do Regimento da Ilha de Santa Catherine,
sob o commando do denodado major Camillo Machado de Bitten
couit, cobrem-se de gloria no sangrento assalto de S. Carlos, nas

Miuões do Uruguay. O major Camillo é gravemente ferido.
1819-Nascimento de Paula Souza-Em Itú, nasce o

dr. Antonio Francieco de Paula Souza, conselheiro de Estado, sena
dor do Imperio, ministro por diversas vezes e que, como seu pae,
foi um dos chefes eminentes do partido liberal na antiga provincia
de S. Paulo. Falleceu a 18 de Novembro de 1866.

1851-J�-;orte de Eloy Ottoni�No Rio de Janeiro, fal-Prefiram sempre o ine- lece o poeta JOI� Eloy Ottoni, nascido na cidade de Serro, Mina.; a
gualavel SABÃO INDIO de a I' de Dezembro de 1764.
Curitiba. 1867-Combate de Potrero Oveja-AI forças brasi
Alamo Filho-tempo 1 '23'215� leira& do ge�eral Andrade Neree, barão do' Triumpho, derrotam as

100m. nado de peito-s-principi- do general paraguayo �aballero, em Potrero Oveja.
antea-e-Edgard Julius BarbosaArp
-tempo 1 '25'.

Aimoré no Rio

LUTAllORES NO RIO

Aimoré, um dos melhores ar

queiros que pisou na Capital da
República e atuou destacadamente
pelo Bra3il F. c., não foi mais
necessário em Sao Paulo, alegan
do o club a que pertencia estar

Aimoré f6ra de fórma. O gran
de «keeper» para provar a sua

fórma voltou ao Rio e a..inou
contrato pela PorllJluesa da Liga
Carioca.

Pela nossa historia
O Rio de J aneiro e�tá hospe

dando um elevado numero de lu
tadores extrangeiros para uma tem

porada. Estanislau Zbyszko, va

rias vezes campeão mundi 11, che
gou ao Rio procedente dos Esta
dos Unidos, a bordo do «Somt
chrn Cross». O seu fim é con

trátar catchers para atuar no Rio
de Janeiro e em Buenos Aires.
No Rio encontram-se os famosos
catchers e Íutadores Gracie, Pedro
Brasil, Ismael Hakey, Yano e ou

troe de renome,

Novamento em
lmbituba

rAMBEM DE PORTUGAL

Chegaram á Capital da Repu
blica a bordo do Highland Pa
triot, 05 <catchers» Oliveira, Gri
lo e Liberato, cuja fama já cir
cula o mundo inteiro. A 5 de
Outubro se dará a estréa de Gri
lo, campeão tambem de jiu-jitsu
e a seguir os seus companheiro!
se exibirão. Grilo já levantou cam
peonato na Europa, em Varso
via, vencendo muitos campeões.

MASCARA NEGRA
VENCEU

Em uma das nossas anteriores
edições Ialamos a respeito do <cat
cher» Máscara Neg� que sobe
sempre ao tablado, mascarado, de
safiando os sem adversarios. De
safiou I'l J�,ck Ruuel, para uma

luta sem tempo, e Tenceu nitida
mente, pela segunda vez. Esta
lide foi assistida por 1 0.000 pes
sôas.

o BOX NOS ESTADOS UNI·
DOS

Os matchs de box eensacionais,
em que a renda bruta excedeu
d � um milhão de dollares e não

mais 110 vistos desde o. dial de
Jack Dempsey e do falecido Tex

Richard, parece que vão resugir
nos Es�ados Unidos. Quando o

grande Dempsey se afastou do ta

blado, as luta. entre peao-pesados
,ofreram um colipso. Os especta
dores, em face de combate. me
diocres entre aspirantes e campeões
igualmente medixrea, deixaram
de Cl)mplrCC�r aos cestadioa:t .

Aiora, entretanto, James Brad
dock e Joe Louis. eitAo fazendo
renascer o intere�e popular pelas
pugna. d�lIa natureza. Tony Can
zoneri foi o pioneiro desse movi
mento, ao reconquistar o titulo
do. pe.o-le,e5, que eltava em po
der do inexperiente Dou -'\mbere,
depois d. retirada expontânH. de
Barbey Ross. A seguir, os pe.OI
pesado. 'de'pertaram, Jimmy Brad
doct, que até eltlo figurava nOi

assentamentos d!l comiu!o diJtri
bUldora de auxilio aos desempre
gados e arrebatou o campeonato
das mãos de Max Baer. O resul·
tado causou irando .urpreea, ge
rando os comentarios tmais apai
xonados. Ainda n!o tinha o mun

do sportivo se refeito dessa .urpreaa
e eis que Joe Louis. o -Bombeiro
Negro», aplicava valente surra em

Primo Camera. deixando-o desa
cordado no tablado. Em seguida
King Levin,ky era vitima dOI seUl
punhos poderosOl. Esses triumfo!l
espetaculares chamlram a aten�lo
do público para OI combatoa en

tre pelos-pcsodoi.

seus.

NA ITALIA

Têm sido camp�õe& da Italia
até esta data I 920-S.E.F. Cons
tanza, Mílano; 1921-A.S.S.1.
Milano; 19Z2-ldem; 1923-
Leg. AlI. Guardie Fin. Roma;
I 924-Idem; 1925 -Idem; 1926
--A.S.S.I. Milano; 1927-ldem;
1928 -Gináltica Roma; 1929-
Não foi disputado; I 93D-Ginas
tica Triestina; 1931-Ginutica
Roma; 1932-Ginastica Trieati·
na; t 933-Ginastica Roma; 1934
Ginaslica Triestina e 1935 Oi·
nastica Roma.

RECORDES DA NATAÇÃO
Os atuais recordes da Natação

estão assim discriminados: 400
m. nado livre-Aluizio Lage
tempo 5' 13w315; 800m. nado li ..
vre---Aluizio Lage-tempo II 'D9'
315; 1 DOm. nado livre-moçal
Lygia Cordovil-tempo I' 16'4(5;
Recordes de classe-.I DOm. nade
de costas - infantii - Ramon

Asoneàotos
dos "farraupilhas"

-0-
PORTO ALEGRE, 1 (via

aérea) - O povo aqui apelidou
de farroupilha a todo caboclo ou

colono que, vindos agora pela
primeira veI á Capital gaúcha,
enchem a cidade ás dezenas de
milhares,

Em tôrno desses bisonhos tu

ristas, o humorismo gaúcho tem
creado um sem número de ane

dotas.
Andrê Carrazoni, o brilhante

jornalista, reuniu as seguintes que
enviou a um jornal carioca.
-Um sfarrouptlha» típico, ao

avi3tar. num cruzamento de ruas,
o agente do traíégo de braços es

tendidos, para o trânsito, correu a

abraçá-lo, sJpondo que o guarda
elltivesse a acenar para ele, num

"e.to amillo.
Num bonde viajava um caiaI

cfarroupilha:t. Veiu o cobrador,
e dJis invetigadores, alse ltados
no banco da frente, di!leram O!

teus mímero.:- «48!:t - 4917#.
O casal «farroupilha., quando o

('obrador te aproximou, em vez

de pagar a paISagem, murmurou:

c501:t - «51 !:t.
- Um dos trens do interior des

p�jou na platafórma d" estaç!o
quinhentos cfarrou/Jilltal:t. O pri·
meiro viajante que de!Ceu, topou
com um funcionaria da estaçllo,
leU Telha amigo, abraçanda-o. Foi
o b"tante para que todol OI de
mail, isto é, 499 cfarroupilhas:t,
se lançassem a abraçar o pobre
fancionário, como se aquilo fizesse
parte do cerimonial da rec�pç�o.
O deputado João Carlos M.

chado que, além de p.c1amentar
elegantissimo é um d03 principe.
da anedota no Brasil, dl!poia de
mostrar que o anedotari() cfarrou
pilha» nlio pana de invençlb po.
pular, inarlicavel ao nosso homem
do campo, in,truido e inteligente,
001 dias atuais, rematou contan·
do-nol a última anedota:
-Na confus!o d. rua da Praia,

o aientc do traféio, tentando di.
ciplinar a circulação dos p�de3tres.

ORLANDO FERNANDES
Secretario

solicitava polidamente:-"Os tral.
seuntes queiram ter a bondade de
seguir á direita'. De repente, salta
do meio da onda de povo um

«fatroupiilha» de pistola em pu
nho, a gritar para o agente: <Seu
desaforado! Então você me chama
de transeunte? II).

CAPE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça I 5 de NO'fembro
Antonio Paschoal

Lira Tanis
Recehemos da secretaria do

Lira Tenis C/uh o seguinte oficio,
comunicando a nova diretoria elei
ta para o periodo de 35 a 36:

clima. AI. dirdoc de A Ga
zela.
T�nho a grata !atisfação de

cientificar a V. S. que a Assem
bléa Geral Ordinaria, realizada
em 29 de setembro p. p" elegeu
a Diretoria abaixo para reger os

de;;tinos desta .ocledade no pe
riodo social de 7 de Outubro de
1935 a 7 de Outubro de 1936.
Pre.idente, Vitor' Busch; I'

vic�-presidente. Henrique Brua
gemann; 2' dito, cap. Antonio
Cariai Bittencourt; ). secretario,
Oclando F.::rnandes; 2' dito, Ue.
Arlindo P. da Luz; l' thelou
reiro, Alberto Brugaemann; 2' di.
to, Aldo de Almeida; orador.
dr. A. Wanderley Junior; biblio.
tecario, João Tolentino de Souza'
diretor esportivo, Clovis Viegas:

Comi33ào fi3cal: Aar!o Cunha,
dr. Cid Campos e de,. Heracli
to Ribeiro.

Diretores de
Pedro Gevaerd
de Medeiros.

Valho-me do ensejo para apre
sentar a V. S. Oi proteltol de es.

tima e di.tiota consideraç!o.

mê3 nomeado3:
e Francisca J.

Amanh -II FORMIOAVEL SOR"';

·-TEIO NACRECITO
UTUO P RECIAL.
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Blumenau ' . ...Joinville Sao Francisco Lagl..Jna La�e�
Mostruario perrnarje�''''te em CrLJzeiro do Sul e

;.,. .en

Secçao de Secc;ão 'de

GAZETA

Secçao de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeáveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

fpara ternos

IA

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e.Camas ....

Louça esmaltada - apparelhos de!' jantar - talhe-
res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos. chimicos e pharrnaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

2
--

.
� .

5

:.01

na

Fllomenn & Ciaw

MACHINAS:
Machinas de beneficiar .madeira
Machinas para officinas mechanícas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a lavoura: 'arados

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

electricos
Material em geral para transmissões: eixos,
mancaes, correias de couro e lona
Oleos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material eléctrico em geral

Ernpneza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita Nave�açãO "Hoe,pcke"�-vapor:es

Maria' _,. Fabrica de Gelo BRita Mal�ia"
"Carl Hoepcke", "Ama' e uM'

E t I
.

"r t " c....-
r_ S a err ..,!.\.r-a aC<E� :J

I��:-'-·---.----- eH Wi-_

Sociedade Immobiliaria Caiharinense Limitada

\/illa Baiiiearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U."/1 011: MAIS lótes. Amanha:
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-SE.
archivada na mesma Prefei,tura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seUJ filhoJ.
Llnõu Vista t?anc.ramlca.

Eeplanõlôn praia a'e banhos.
Optima nascente ae agua potcvel,

Terrenos completnmenta plano••

A�Vl['LA BALHEARIA DISTA a:
1000 metros da Ponte Heri lllo Luz,

BOO ao eranae Quartel E'edlZral, em construcçtia.
50:! �r'I ;,rupo Eacolur 10sé Boiteux.

a séôe da Distrlcto 10ão P2S!50a.

c;;,'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolii á Joio
'Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaôe se encarrega õc construeção Oe Pr�Olos

os lótes aélquirjélos,meôiante o p,agar.lento Oe uma IZntraOa á
unstc e o reate te em pagamentos menS::I25.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - S À O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teteõhone n. 1632

.......................

Fabrica de Moveis I
DE •

Pedro Vitall '

i'.ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER .•
ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-TeIephone, .1
•••••••••O..� .

PARA ACQUISIÇÁO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

P H It!L I P S

PEÇAM CATALOGOS. iPREÇOS. ETC.

COSTA Bt Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

pu��as grandes luctas qh
b da ucti

leu
rm no campo .a actrvi

./
.

I
l' '\

Cl ou commerciai, o espir:
dcno e bem equilibrado u,

trephone como arrais inp,
dvel das necessidads r

PASCHOAl Sir�Dr�E 5, A.

EXPERIMENTE

LIVRARIA MODERNA

Tvpoqrnphlu, Estereotyp I
Enraélernação, Pcutcçõo, Tra
balhos em Alto Heleuo etc.

E VERA QUE

fundaOn em 1B86

Rua Felippe Schrnidt r.' 8

Caixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

Professora norr

�sta -- acceit. a'
�URSO PRIMAtlO

E SECU�TRATAR á Rm S
Marinho N 10

do

.......-----O(GO�
e
• Constructora do
� ��"W.

O
'*
fi
�

Lar �td;�
------ -S

Organ 'zação nacional de crd ito e de

para a construção da casa ropr a· 9ir
'a flS-

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GO'RNO FEu ies

DERAL. CONFORME O DECRETO DE 23 i --191 í'IS 22

SOB N. 12.475 ,-�ce-
, eista

E' a unica que garante os seus assodos e of- i
ferece a maior vantagem com gana em ': Iís-

beneficio do Lar
•

.Be-
CARTA PATENTE N. 111 do

í� ;-

Inscreva-se hoje mesmo na Cansiructora Lar lida" 'clt-
que obterás uma caderneta pela quantia (,lP$OOO cQm� es

direito a um sorteio pago[ . . ; gr.t-
Si a sorte lhe proteger no �ecorrer do glO adquirirá do

uma casa pela insignificante quantia 3$000. na·

-----------------�

Realiza-se todos os mezes, um �rt(), cuja ex.
tracção será realizada pela Loter- Feqal do Brasi!

QU�LQUt:R INFORMAÇAo:- prijam-se ao .Repre
scntll1te, nesta.apital. �r.
JoiO ManDai Mascimen1t1,
(lle se acha ínsaüado, com
.scriptorio, á FtAÇA 15 uE

NOVEMBRO N. 15.I
I
! MATRIZ: RUA

h•••••
11 DE AGOSTO 25 A Co" ).) S. Paulo

COI1\ flleinPreferlr O Sabão INO lO de (Curitiba) fabl�cada

é dar valor ao· que é bom, é economiCD e rendôsD

" �,. r.-_::'-···

É SUPERO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ri:;�'·�=b=-��������������s�ort�ei,o�sm�en�.II!�I,11,�_�B.���n.�c.O�d�.e��I�ti·C';;;;;;.�o=-=r=-a=-çºes\)�om. inações I!l v
'

d � Pl ,mteIramente saes de amor-

� I I V r� � to .

O.s . /'t L' .,,I o?vas e muito r�
•.

�. I IB18 I
�"" tização, com

1,1 p u �a r A I! tir/T �..

I
Ca r I a L IVO·S .

interessantes nUhDnç;1 • �I .,:1 lIa reembolso I
IH.... - - 116' I

de titulos de .. '" ... m",.. - � A\\'� mensal, ao l: I� cola de San-
.

DEVEIS CONT�;�;;-MINOR-4.R OS SOFRI-capitalização \..,.41;iIDI!ellil�.�lçn«. �C1 n. numero sor- a :

C I
quer saldad�s .

1:
Companhia Brcsüeiro poro incentivaI o des- teado, do I ta athar i na

I�
MENTOS ���0rI�t���E�foA DE UM

d "

, envolvimento do Economio D U P L O
Iquer e ra- �pltal lIub"crlpto ,-'é.ooo:ooo$OOO - Caplt&l rcru!�o: 800;0001000 do capital (Soe. Coop. Resp. Ltda.) Augusto Silvano, o r obre e infeliz operario que falleceu em

ga��;!:d:.ac.
.

Sed0 8ocllll; B:r.Wa t
.

nominal. I" fillZ1 Trajnno n, 16 con�quencia ?O horrive] cb3�,tre occorrid� na chata Coman�a�-
I (Ed f

te couza deixou sua desolada companheira d. FrancelIna Vieira
I I

.... i icio propri:1) I e algulls filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti-
i

'1
no, que 111€5 reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

j II Capital 136: 700$000 ; Bem. c.ompreenden.do esse transe angl.istioso, porque estáReserva 56:424$498 �
I � : ra�sandü a mfeh.z companheira do honesto, laborioso e zeloso ope-

RECEBE. DEPOSITOS � rarro Augusto S:lvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na su-

I PA6ANDO 05 I bscrição em favor daquela paupérrima mulher.

i C" e r I Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

,.
uEGUIN rES JUROS: � sofrimentos.

i Cle Limitada 5'!. aja. ij Agente c .funcí:'m�r;o3 do. �l"yd .

100$000

I� ele. Aviso Previofij. aia. �; �Ol a.!m� �e �lar:a (�nvl�do an?mmamente) .

20$000
, Prazo Fixo 9'[. a[a.l� �onlr�bu�ç:o aa Esta�é\o 1.elcuafIc� de.Flonanopoh5. 27$000
"I � '�.ontnbUlçao de Iuncicnerioa dos Correios e outros 46$000

8.0641 ri
-""""""'� X X X 51$$°00000"- Leonel Euzebio de Paula

. Dr. SYLVIO 8. l\1anoel Rosa 2$000.

Dilia Acosta Almeida, menor, Capital Federal, Rio de Janeiro-con- � I FERRD"RO Antonio Conrado 1$000
.

templada com CAPITA� DUPLO
. 1

Rs. 12:000$000 � Manoel Andrade 2$000
Richald Wild, Capital Federal, RlO de [aneíro - contemplado com

12'.000$000 � Clínica de Cri:lllças--l\I!o- J08.0 de Oliveira 1$000
CAP!l�AL DUPLO Rs.

.
i Bê!n(o Nascimento 1 $000&

I d d I lestias de senhor JS -- Vias
.. :',Da. Alice Leal Chagas, Urnbú, RioG. d.i Sul=-contcmp a a COlT� 101S � Urinaria.s-Dotnç35 do Co"

I tOãoFrai:cisco
Ramos 1$000

'. ., ( titulos 1 \S. 12:000$000

II�
P 1 r-v r I oS. Carrcirão 1$000· ração c u mÕes-;:;i!ljis

·

, 'Meton Gadelha. Fortaleza, Ceará, -contemplado com Rs. 6:000$000.1 João Lobo Habe,bcck 2$000
· I Da. Wilma Albuquerque, S. Paulo S. Paulo-contemplada. com Rs. 6:000$000 I E!ectr'ôifH"�'íJ;2 - P.aios Castanna 2$000\José Aranha, Muriahé, Minas Gerais- "contemplado com Rs. 6:000$000 Ulií"s-'\!iü!atas João Ovidio 2$000

_

r: [freiJosé Maria Casanova, Recife, Pernambuco--contemplado com �s. 6:000$000, CONSULTAS: Leboj 2$000

"'":>""':tiguel
Mlrisofa, S. Pau�o, S. Paulo - contemplado com um tJ�u!o .

I I Um amigo 7$000
-1:.::":. liberado de R;"). 6:000$000

I

Das 9 ás 1!

I ! NN 20$000
:'é!,,<' lyseu Leite, Natal, R. G. do Norte - contemplado com um titulo Dus 16 ás 18

I Está doente?'o n.. liberado de Rs. 6:00J$000 III Rua Trajano, 21 I � l1ENDE-SE uma pequena ca- .:��:,;, (j',Romão Grasinso, Uruguayana, R. G. do Sul - contemplado com
� Fone 1384 V sa fia Hua Gen('l'al Biucn- Mande nome, edade e ail:' 3

um titulo liberado de Rs. 6:000$000

I
.

court n. 67; mais duas pe- guns syrnptornas, corri enve-:::��l r Coroliano Dias de Carvalho, Bahia, Bahia -contemplado com U�.l ti- I I qucnas e um chalet gr�nde á I ua loppe selIado para respostas
__
.:<cc tulo liberado de Ps. 6:0�\C$OOO D' �

r. vo d Aquino Duarte SchUlf'l,25. ao sr. Guimarães, á CAIXA

��'l/oãO ROdg�o, �g�t��;���ti���� ;� F;l���I�sfi�e�aedO�tSeSiSJ Rio GRS�O 6:000$000 III Advogado TREi{�t.ar no CAFE' ES- ��g�/hI�:-23-Nictheroy
li BLUMENAU

•.'[' Informações com os Corresponder:'tGs para o Estado de �I I ,�?��\1ímrrrrrrmnvnW'fm,.,l!t!wnj
�J Santa Catharina 9 f Escriptorio :-Rua 15 de I'� Novembro n. 50' DRS "-,'i, Cam pos Lobo & Cia. II (EOifkio;raixo Ag'imla) II

�.

.�";"""'_"""==rm_ WiiI! = _.""''''_'''''_'''rm=*R·_
TELEI?HONE,

s�R.-- 11;,':II,.I.�..,:.� SlPPEL E ARI MACHADO �.��
�

, .,' VENlJE-SE a quinta casa n

"

�'"
<'.

������������������- da Villa Affonso Mi- i Dr Aderbaí I I_[OLESTIÃ� "-'-�
�," Adolar eh pess��oI��ât�� ���ic�OJ:r�� ��v!:��a !:i!IIII�·. DA ���arI

I prietario Pedro Cardoso.
'1

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) IAgente de Vapores I raclsa·se alugar um C3- Fones 1631 e 1290 II � BÔU&
, Encarrega-se de cbssificação, medição e E�...1BARQUE de ' sa com relativo conforto, II

_ !j !�toda" as espeCIC5 de madeira� serradas, beneficiadas, em tó- I para casal de tratamento, �

ros, etc.; cncaes e dmerNcaOdoRliTasEem SgUe�aLI, para qualquer �' 'Or����� 3�.0 Largo General I� D8r. Rbe�natô
. --

='1 �
Servl�o�o g�rantidoe e rapido L' I

--AD��G���-- � I
d·

. pARA chamar lima Ia � ª,I' PrE�(�OS n',o iCOS I
•

�j �

lSAO FRANCISCO SANTA CATARINA I mouslne é só disca� O
I

Rua Trnjano, 2 (sob,) �. '�..,. l·n 1.2.2:;2 tO
O U111CO I' Fone 1325-Atendc cha- � fi

������������������� te[aphone das Limousin es. I: mad� paro o in�rim. I �.��������������������j���g-RI

41

I-
I

COt�STANTE participação de 50 °10 nos lucros da Sociedade,
do finai do 10' anno em diante, TOnOS os J.\NNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
AGOSTO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

11.938 -- 2.465 -- 3.555 _. 13.897 --

Com
preQOs

especiais e

horas marcadas

Raios X
'Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe Schmidt, 38

·O Ã� �

��·���.·.�·g,\t6���I.. ·.·· .�I:;;;;:dç�11�ffi.��l'el�.��.§.if?:.,----e;il----tl�GO.����U .� w# ����""""��.._�"W.� '���fi.t�,����, '$..tjif : �� '�' ...·.���u.. '.

: I -
��

; Companhia "Aliança da �í� ii � A"t.,:f1·1f<�."jJ !.("Tlt,'''!a·�1.i II, FUNDADA EM 1870 'II ,...",-��!ll.I �Seguros Terrestres e Maritimos �j .' t"ee @PRIMEIRA do Brasil � @ A /Ilf.; 51 III _I P f)� n If-igenc�a Oderlla ue g_ �9.000:000$000 .

'f4�

38.000:000$000 II �D���ções, corn séde en1 São Paulo, I
18.170:403$540

I I é autorizada e fiscalizada pelo Governo,I,13.496:912$949
I I

2.4345.014843:0636$61567 ���� (� Federal e possue a carta patente n. 112 ��. :40 $. o

I' I
Agentes, Sub-Agentes a Reguladores da Avarias em todos 03 Eatados

'

I
'

do Brasil, no Uruguai e nas prlnalpais praças estrangeiras. I IAgentes em Florianopoli1S: O Formidaveis sortescs proprlos, ires vezes ��
.

..' f� � por samana, todas as seg!m- ��• Campos lobo & Cía.. e e das, terças e sextas-feiras, ��

": Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 : I Extraç;ão com globos d.o,'I.I.,. ,
�

.. I.· TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA ftf..,;;,.� �"•.\�1 A ��.�

.. �� t:!J rn a}(:' i r-na Hsura \',) �!!'lri®âiid�d�> p,:;is, tOs 5@f· � I

'. Escrítórios em Laguna e Itajaí � � L
. .

lei•• ";:0 p••eo.ci!dG8 pelo P":J �
t.· Sub-Agentes err1 Blurnenau e Lages :: � �\��'ti � �fJ. C••• ·

......------.i===========§�H�HHitU ����� -�-�::::::-=----���l\ril
.. \

�
•
• Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

II

examinavam

o sr, farmaceutico Heitor Luz
realizará hoje, ás 19,30 horag>
uma palestra no Centro Espirita
á rua Fernando Machado .

•

rluo
Conferência

.. 4 SZ???5 �'l:(,,&��l

_____

A
__V_O_'"_z_ D O p O V O

_ (

A efemeride de hoje regista o

aniversario natalicio do nosso dis
tinto conterraneo sr. ceI. Severia
no Maia, acatado deputado esta

dual e prestigioso politico.
Lutador titanico e destemeroso

rHEBf�m UH5 .••

ô. e1'. qu m possa
interessar

•

amigo,

Contavam o caso tão raro,

Que tem sido bem falado,
De andar de porta em porta
O sr. Bilke, o Delegado

Certos de que V,S. saberá
considerar devidamente n] dizeres,
caso sejam meditados, pedimos a

sI melhor atenção para o seguinte: uma armav.s. d�certo não ignora, que os Pelo MOlltepio foram feitos ôn-
L.umaceLlticos, peritos conhecedo- .. tem, emprestimos a 4 contribuiu-
res de lonnulas, não se iludem Sem numero têm sido os sionalmente quando mostrava tes, no valor de 1 :037$500'
com os reclames sugestionaveis de tatos larnentaveis, e tantas aos seus companheiros de .

.

diversas fabricas, relativos a di- vezes funestos, motivados trabalho Vicente João Fran- 3B ac Iden tes
versos produtos para uso popular. por imprevidencia, com ar- cisco, Daniel Machado e Ma- no trabal ho
Saiba V.S., que os larmaceuticos mas. 110el Rocha-, o revólver que
do Brasil, fazem uso próprio da Num descuido qualquer, feriu, gravemente, Vicente Durante o mês de setembro
Guaraina, despresando os sirnila- num repente de infelicidade, João Francisco, com 17 anos. último foram registradas na Poli
res, p()fqae apresentam inconve- têm sido praticados assassi- O projetil atingiu o abdomen c�a Civil 38 c?municações de a

nientcs, VoS, pó de constatar a ve- natos, outros tem produzido da vitima, que foi, imedia- cldentes de trabalho.
racidade desta afirmativa, dirigin- ferimentos gr�vissil11os e in- tam�nte, removida �a assís- De Iegac iado ao seu Iarrnaceutic o a seguinte curáveis; enfim perpetrado tencia para o Hospital de .

d Lpergunta: Quol é a sua opinião uma série triste e infinda Caridade, onde se acha in- e ages
acêrca da Gmüaina? E ele res- de desgraças, enlutando lares ternado, sendo o seu estado
ponderá: GuaraiJa? E' o meu re- e roubando-lhes entes ama- grave.
media, porque não deprime o co- dos.

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

ração, não hiperacidilica o estô- Porem, esses exemplos Ati rouIT13go nem ataca os rim, sendo o fornecidos copiosamente pela .

analgésico ideal para a dôr de ca- vida real, pouco ou quási
beça. nada têm servido á experi
Ao que V.S. poderá redarguir: encia dos homens.

Porque então o senhor vende os Assim, diariamente, o no-

similares da Guaraina, si sabe que ticiario de sensação divulga R�O DO S�L30 (G)-- Na JOINVILL
eles têm esses inconvenientes? ocurreücias trágicas em que localidade de NIlo Peçanha, nes-

A f' . K 11 & C' ,

O d· ')
-, .

t te muni
"

Adolfo Ju a Claus - Irma e er la ..-' ta, eu ven o �s sum ares.] �lgLlra.m protagonís as, .que, I

e mumc�plO,. .

n
.

'

joinville recebeu ontem
"

porque o povo sucestionado pelos J impelidos por um máu signo do nucLo integralista, na noite
T d E t d

'
, "'.

,.. 'd 19 d
. esouro O s a o a I,reclames, faz questão de os com- caem, msensi velmente, nas e o �orrente, hr�te?U, ?a portancia de 33'865$6\'

prar, porém, si em vez de vir capciosas armadilhas da fa- casa comercial de Estamslau NlS, á.
t d

.

d t1I ' 1 d' lid d ""n tor de quarteirão Bôa Es- proventen e a segun a prbuscar tais peparaaos, pe isse um ta I ia e, a megera rnsacia- o I spe. tação da construção de (a-
E

.

d d lh indicari - 1 - I e pre disposta a crear perança conseguindo escapar ao
.ncontra-s� nesta CI a, e o sr. c,ome,. o, In icana o meu ana ge ve, s m't' flagrant� e á prisão Como o grupo escolar naquela CiG.

Alberto Cotem FIlho, inspetor I
SlCO. novas Vi unas, v,', deem bem da sua terra o aniversa- da Diretoria dos Correios e Tele-! V.S., si não ouvir estas pala- Essa é a realidade.

.

ac��ado não queira entregar-se. a _. _

riante pelo seu passado de. honra grafos. vras, ouvirà outras, cujo sentido Muitos, porem, a esquecem pnsão, o 5u?�deleg�do d� NIlo SiALDOS
e dignidade tornou-se estimadissimo ha de ser compreendido. logo que compram qualquer Peç.a?ha solicitou a Cheíia de
granJ:eando longo circulo de ami- A' ,. 1

al"l.na mortífera e entusiasma- Po!Jcla o reforço de duas praças.justou núpcias com a sermo- Usa r o SABAO Il'-.JDIO querzadp�ssuidor de elevados senti-
rinha Lucí, iilha do sr. João dizer, economia sobre todos dos da aquisição mostram-na, P.d ron i.Lacerda, comerciante no distrito t s de vista sofregamente, aos 'amigos,.

1 os pon.o ..mentes e caráter impo uto o sr. de João Pessôa, o sr. Arternio resultando daí os mais tristes

i:�e::::l��;�:�ior,se c:=: Nanes Varela �,�.lb,�"·�;ii�ii��Jl.� ::�����:���m�!n:Pl��AGazeta, jubilosamente se

��
_.. � � 18 anos, empregado na Con-

associa ás demonstrações de apre- VIajou, ontem, para Laguna, �I, Ieitaria do sr. Francisco An-
ço e estima que lhe serão tribu- o nosso distinto conterraneo jor- i.:.:z:_:;���� ����...

tania de Melo, á rua Jeroni- RIO,2 (G)-A sub-Comissão presidirem os pleitotadas pela passagem dessa auspi- nalista .Antonío . �unes V�rela, Amanhã, primeira sexta-feira, mo Coelho, foi autor princi- Mixta encarregada de estudar o classistasciosa data. academlco de DI:elto e. (;lretor I haverá comunhão geral d? Apos- paI de um drama, que teve re��ustamento dos ve�ciment()S dos Ontem, no Tribunal f {e
do nosso confrad�. a Voz dJ 5111, toLdo d&'. On1ç�l), na missa das por palco o ambiente da vida ml!ttares, entregou, ontem, o seu gil)nal Eleitoral, procedeu -se

7 horas. para as senhoras. quotidiana detonando, oca- trabalho �� sr. Artur de S:>uza O sorteio para a escolha deRE5TA6ELErlmEHTO ,._....." Cost�, mInIstro da Fazenda. O Juizes que deverão presi �jr
Teve alta do Hospital de Ca- IA ad io Cu Itu ra de refendo trabalho c�ntem sugestão os próximos pleitos pro' flS-

ridade onde foi submetida a I . II como a da padrOnização dos ven- sionais a realizarem-se I les-melind�osa intervenção cirúrgica, ,
c.imentos dos civis e militares. ta cidade, nos dias 21' e 22

Ilim8n'au aumentara MINI-STRO docorrente,e que fOr!l(:ce-�H . � O rão a representação class1st6,l

RA'U
á Assembléa Estadual. I

Coube aos srs. drs. Ulis-
ses Costa e Adalberto Be
Iizario Ramos, m�mbros' d.o

�

Tribunal Regional, respeCtI-
RIO, 2 (G)-O lider da ban- vamente, presidir as eleiç�s

. .
. eada situacionista gaúcha, sr, João dos deputados dos Empre::t-

Graças a tenacidade e operosidade do nosso dls-
Cado Machado di�se á imprensa dos e Empregadores e a do

tinto conterraneo sr. João Medeiros Filho a Radio C�ltt qu••cumpre agora ao membro representante dos Funcioél-
ra Blumelíau vem prestardo relevantes serviço� e e 1-

do
�

governo que está .endo indi- rios Públicos.
CI' :::lndo os seus 1'11Llmeros ouvintes com esplendldos pro-

A
L..) .--

c. cado e acusado por essa intromis� maior montagem emAcha-se enfermo no Hospital gramas de musica.
. . são e que no caso pre'\ente é o serraria.rHA' de Caridade o memno Vitor Dedicado e de uma capacidade de trabalho ll1vul-

ministro da Ju�tiça, explicar ca' DELAMBERT & CIAOntem, a tarde a gentilis5ima Testa. gar O sr. João Medeiros Filho com a ajuda do nosso ta-
balmente os átos, defendendo-se PHONE I.foo�enhorinha Nair Wendhaustn, ofe- lentoso colega de imprensa e speacker da R. C. B. sr.
dessa grave acusação, ficand'o as

receu na residencia dos seus geni- Enfermou ont.�m; .0 nosso cou- José Ferreira da Silva, tem dispendido !Srandes esforços coisas nos seus devidos termos». TreAs por di-atores, á rua Esteves Junior, um terraneo João de_::;Fmtas Nor�nha, para melhorar a potencialidade da refenda estação trans-

chà as rainhas da Primavera e
chefe de secção dos CorreIOs e missara.

do Riachuelo, recentemente eleitas Telegrafos, nesta cidade. Bem comoreendendo a alta e produtiva finalidade
raciosas senhorinhas Elza Silva DELAMBERT & elA. o sr. dr. Nerêu Ramos, governador do Estado, auxiliou a

e Estela Amaral.
/

A d 'd I h R.C.B. com a importancia de 50 contos de réis.
tten e rapl amente en a

ó
.

ã'Nessa reumão intima a senho- em toros. No dia 15 de novembro pr XImo ser o maugura-
rinha Nair Wendhausem agrade- PHONE 1.100 das as novas instalações aumentando a sua potencia para RIO, 2X(;) - Nesta madru-
ceu, penhoradamente, a valiosa co· a�t"""TR!"és,r-'<1:;:;'.,.�fí®�� 1.2�O volts na antena poden�o, assim, ser perfeitamente gada, na localidáde de Caxiai.
laboração emprestada pelas suas �

lHE Iii'
OUVIda em todo o sul do pais. verificou-se um atentado contra o

gentis auxiliares no encantadorfes- ij HELCIO e ATTILA I � I���������;J��:���"'�����I
sr. Natalicio Cavalcanti, presiden-

tival de sabado último. � partícípam ás pessoas ami- � � Para a belleza e saude de seus dentes,; :�a�:d�:iã�r�:e�;��d�' J�:e:�
BEHTE HOVA �l gas de seus pais o nasci· � � use sempre

I
A d

. . � mento de seu írmãozinho � �� Pasta SUL B I O L bareava do trem. in agar se alguem sabia,
Com o nasamento de mais um � I � � F < d nR BACHMANN) � Apesar de alvejado várias ve- O nome, o andar e o geito

herdei,o que tomou o nome de M

I
Sergio Ernesto Rolh••hl �� � (ormuu o v

'. I
les, o sr. Natalino .alu ileso, ten- Do indivíduo venturoso

Anelio Sandino, está em festas o 'if � ��
I

�� A venda em tod�s as pharmaclas e casas

. I
do uma das balas atingindo a coxa Que deu luz lá no Estreito

d R' d N t Bap��u 23-9-35. ..,;�

I
� de perfumarias. I do soldado do polida José Pon-13r o sr. aJmun o ona o -

'':� 'll 111
Sr. :lL .."""",�m", ......;o,""'�"""_"""fii!1 Ai'� t T Mt[ ta dos antos. .. r. ,.. " II' ���,������""",,,_�,,,,,,_-- --- es. •

'�.Io_� � ��L��.�

,
�

quando

Bebidas Nacionais E Ex tran
geiras No

OAFÉ JAVA
Praça 15 de Novembro 26

Antonio Paschoal

Entre as verdadeiras rartda
des' do Jardim Zoologico de Lon
dres, destaca-se um casal de ma

naniins, recentemente adquirido,
Traia-se de estranhos animais

aquáticos, lambem chamados Va

cas-marinhas, ou peixe-mulher. O
mananlim, que se assemelha a

uma foca. é um cetáceo, mami.

fero e erbiooro, :Suas mandibulas
são guarnecidas de 18 dentes. Se;!)
a pele que lhes envolve os mem

bros inferiores, com os quais nadam, descobrem-se sem dificulda
de 5 dedos, terminados por unhas. As mamas são peitorais, como

nas mulheres, e a mamã mananlim aleita o seu bebê acomodando-o
ao peito com a barbatana, ou nadadeira, exatamente como faz a mãe

humana, ou ama de leite, com o broco,
:1\[0 momento de aleitar, o a�imal fica direito nagua, como

se puzesse "de pé", a cabeça bem erguida. O craneo é chato, Tem
pequenas narinas, pequenos olhos, lingua estreita e alguns pêlos
no labio superior. Foi sem duoida esse e;/ranho bich», ainda encon

travei no mar das finlilhas e na costa ocidental da Àfrica, que
deu origem á velhissima lenda das sereias.

-----------ctCt-----------
fli--liVEH5ARI05 BATl5ADO

I 27 6'�O�u�tu�b�rO��8�9�II
Montepio

do Estado

3
� �UINTA-FEIRA

no inspetor de
quarteirão

Foi exonerado, de acôrdo com

a proposta da Chefatura de Po
licia, do cargo de Delegado E
pecial do Municipio de Lage.
sr. tenente Americo Silveira d'
vila.

GRUPO DE

Dep. Severiano Maia Foi levado a pia batismal, da
Catedral Metropolitana, o menino
Dalmiro, filho do sr. Ernesto Ma
noel.

Os últimos balancetes das I

Prefeituras Municipais de.'
Biguassú e Imaruí apresen

zação tam os seguintes saldos de
dinheiro em caixa: 2:098$40f

d
.

t d
e 87$400.

os venclmen os os ----- _

funcionalismo PARA

Aniversaria-se boje a gentil
e inteligente senhorinha Emilia
da Costa Ferro, academica de Di
reito da Faculdade de Santa Ca-

a exma. sra. d. Julia de Albu
querque, digna esposa do sr. Ci
priano José, sub-oficial da Ama ..

da e nosso redator desportivo.
a sua potencia

lidade
que se defenda

larina.

Regista-se hoje a data ani
versaria natalicia do sr . Walter
Pinho, habil desenhista.

Faz anos hoje o:menino Car
h;s Alberto, filho do sr. Alberto
Barbosa.

Deixou, ontem, o Hospital de
Caridade, onde foi submetida a

uma delicada intervenção cirurgi
ca a exma. sra. d. Maria Aterino,
esposa do sr. Miguel M.terino, do
alto comércio, desta praça.

Festejou ontem o seu aniversa
rio a interessante menina Daura,
filha do sr. João Are!io, inspe
tor escolar. EHfERmQ

ATACADO A
TIROS

Num fremente bate-boca,
Desde o Estreito aos Coqueiros.
O povinho todo em grupos,
Sem alarme e sem berreiros,

�-""""".
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