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Acidt:ntalmente pernoitou, ontem, nesta cíd1de, o sr. dr.1
1

.

B:'I.tista LUZa! do, destac'ld,) prócer lib�rtador, quando Em viagem I .

,(1''i1�k�tr
para a Cai.;ital gcúcha. I .>y";.::;�(�j'�i;-:�'-:-.;.:,�}.:�:.:.'::lt'.(,:������:�:�,��

S. s. o tribuna ardente, veemente e incendiaria elas a:·dornsas (". ,4.]J.J'J'Pf t;;._i/ �-"<it;fiti>.

campan�a3 'parlamentares e dos comícios populares da Aliança Li-
-'�"J§;;';'-' , �

beral, é, indiscutivdmente, figura de grande evidencia na politica do A V'O """"iJ" CP �e..) ��� C:J� '-J (,,�
vizinho Estado sulino e no plano nacioael. ------.-�-.,.-""'-.-----------

Em oposição ao Governo d:1 Republica, Ioimaudo ao lado p ,,......f� \r:':H- i,::::. t a r io ('-:) [) ir- (:::: te) r
d 1\11 d

.

J N C I'
1 � ii � tO'''", ,�:....�

de Borges ê: Ilê: erros, oão eves e �o ror, cocn o mesmo araor e

convicção ap1ixonada com que em 30 formára com FlôreS da Cunha

e Getulio Vargas. a reação contra os métodos politicos da velha
3') d f d

.

1
. I' 1 ., ANO II Flcrianopol!s, Sexta-feira.vl de Outubro

Republica, e em c: e en êra os I�eals e prontame�te. se SO,IÓanza·· I 1

.
, _

ra com a Revolução contra a D.tadura. o dr. f.htlsta Luzardo,
um dos fundadores mais eminentes do Paítido Nacional, é, sem

dúvida alguma, a vóz conciente e autorizada para falar sobre o con

vulsionado momento politico nacional.
. .

d 1 ( d P J" CCientes da perrnanencia aqut, o ex-caere a o reia

a-Irio ;a, procuramos ouvi -10.- porg:Jê, estamos certos, esta seria a

l", . vontade dos nossos leitores.
.s

Informava-nos a gerenCla do H\liel La Porta acêrca do
; �: 1=7 N J 1 d

,:A� ilustre hóspede, quando entrouo sr. Cap....... unesv ca casa militar -

o

Governo do Estado.
Lembíamo-nos logo da visita oficial e, discretamenre. acorn-

panhamos aquela autoridade, de tal maneira que, quando ela aprCêen-

l'JU as suas credenciais apresentamos, tarnbern, as nossas-

O CC � g. �,.."", �'" .� .::'� :Y",,\� e=it· "."'-;y. �·�t'.0-· ,-iO c»
-Do Governo do Estado, doutor. I ., �) � � � � d�d i G � .# � � .
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De A �AZE rA, �out.or.
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�5f'.''' � I........... a� �� �"', ....:#"'''''' r"'o..lO' .... p.'.'-'" �.,.,=,." \/O r -�
, o «muito prazer» vem, igua mente, ao .nesmo tempo, li '" ir f"� :-,...�

'.
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para am os.

- Entrem, fáz favor-disse-nos, risonhamente, o «leader» .........i q'"''''r" r') i...,. r:::J\ f'-'t.� a: ij r�'" tr) r � dolibertador. Ué � � S ti � e� '...# .."._,.., � • _. � �

-FI'z ma' viazern, retornamos a Santos em virtude ele um tF'" � � s, f

t
IJ

violento ternporal. Era
o

meu desejo chegar hoje, mesmo, a Porto ras "'C;<o � t""")S�t., I
.'

LILo
Al.gr«; porém, devo conformar-me .con: o impossível. E, s. s., com

..J:'f�

loquacidade, ia relatando t?da a vl�gem. 1 1 f>:. e :?"'._": ?�::"�.' ".7"', "...,....• "ri"!.! !...... �..... r�.1"". .� r;. :1. =» t: 'T li' '�:", .... !lr��

-Diga a meu amigo dr. Nerc:! Ral�ns, que trllDlJO C�!;lC,.' i 1')1. . � �'-i\ � � t � . .};(,;4 � � � � %,,4, u v iA � i:"';.Lb � ,:i"\ t�:;. � �

R· s�tl l'-'n''';'' !J".�() � o cj""u'''c-lo );'1;7 1,,_
sempre, no lO, co:n o ,'-

I .��J • J."� oe; .v,t' .

''-' • , •. ,- .! ,-

nior, tambem, meus velho3 amIgos
- falou, daiglnd0-Se ao C<l[',

Nunes.
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ngaçoes politicas.
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\,_SL:S u:Lin0S [llaS ,:;11105 02 JJ. í,11ag,nanos, - I.. ei leia, em que o mun:clp;o
recebido, em grand,:; núnE.'l'O Iln:o. Sr. Jairo Cal1aeb. M. encontro desti:� movimento graças a operosidade de seu

-Dotltor Luzardo, demora-se muito temiDO no Rio G,'an- "';"�;"'IS .1,' "!'Cld,,j'n"pc di' O D,;!··->t,·!· (:!a fi níf�"fr.7 (l'-IS P' j'od!1�-n1'(H;; lJ'll'''' nl"P'J'O" prafr-j·tn '')1''- De,l.-o I(ll<:S (lllPd!h.,u .. v(.. '\,. C }.F LH.v� ..... 0 1_ • /1;'" \,...J 1...... -1. u ..... ,:.:.��t,.T... -\.\_,- -'';'-- lo �ü 1 C CL .......1.. .1..,"'","�..-, .. lI. ( 1..1. \,. &..:J, 1 .....

de do Sul? Foi a nossa p,jm.?ira p::rgu:1t,é), q'.le veiu, a)lUtamente, m:lte, 03 quals.com pa:avr�:s Florianopoiís. solllç2:o.deste W;:,Vê P;'til./C- não mediu sacdLciu c:ntrans-

Ciuebrar él intirr,idade da pakStla. carinhosas vem apiau,jjndo Fazc:nJo parte da Co;nis- :llQ nacIOnal. Estranho que o mitir as nec�ssarias comuni-
.

--Não. Ir;:;i, somf.ute, por pencos dias c r:'a�a tratar de a nossa des:.i�so:nbrada cam- são Int;::rcstaduai, dos "Pro- articulista (l:ss�sse qu�, cx- caçõ'2s ê.OC) centros prodl1to�
assuntos exclusivamenk p·Ji!iC< s. Pretendo, tambem, visitar fiP.U panha em defesa dos justos datores ele r.,.1a(e do Brasil» tlnto () Iilstituto de Mate de reG, fol representaé!o pela
torrão natal, Uruguaiiua, od� as,isiirei o d�corrsr do pleito mu- aliseios dessa hboricsa

gen-I
em viagem a sec/iço d;;ss:_� Joinville} os benefiCio.,s que I ma:oría do.:.; elementos pro-

nicipal te. comissão, se me d:::pai-Ou êlc atEaimente se empenha l dutores dando margem a sole·•

T' '" 1 }'
•

-Não LavertÍ, G'.;u:c:r, Indl�cnção oe nossa. Falte, 50 lel- O grito de rcb�ldla con -Ililn editada: EO ]oElal 11 NO-I para alcançar, seriam ab30r- 11e instalação do Consorcio
tando alg�ns informes sobre a politica e a pacificação das conen- !ra os que, esql:ecidos du hcio qu:: se publica E'lrl join· v;dos pelo Paraná. Profissional Cooperativo de
tes �aúchas ? dever � cumprir, pensam ex-I vi!le (n' 2.110) sob o titu.ío Mas, o movimento �üe PiOdutores de !v1ate d� �a-

-Cerno diz ?-ReFd:mos a pergunta. ..:lusivamenie no interesse I Campanha Vil do Dcrro!ls- c:nprenckmos comprcenG;':1l1 fra, e!cge;ldo a sua primeIra
- «O g'l. Flores da Cunha é o ekrno nilE10rado da opo- próprio, teve éco repentino mo, que sem tempo pa!'a os dois Estados. Si a C1m- Diretarl). aue ficou assim

sição. e admiravel em toda a zo- consultar os demais mem- panha fosse conLa o Instilu- com;tltuida:'
Por vé,rias e inúmeras vezes ,tem ter!t�do ap:oxirr.ar-se del�'1 na produtora de mate, ten- bras da Comissão, na opor- to de joinvilie o sería ta:n,- Presidente -Jeão Martins
Agora mtsr;·c.', (> que molIvcu minha vIagem ao RIO I do, mesmo, assombrado a I tunicladc de es,�l2recimentos, bem contra o d;� Cur,tibJ: OJ Hall; Tl',someiro-Ant')!1io Stc

Graude,-está :oe proc� t::1do em Porto AL:gre uma grande reu- ol'panizacão consecutiva dirigi-lhe as linhas QUe sc- es�;e :ut1cu!ado não se ent:�n- faDe; Secrct2.rio- Luiz Hass
mão de poiiticos do meu Partido. do� consorcias de produto- gue�n, fazendo-o ell1 meu de C01103CO) interpelo o snr. rie Souza; COl1selho Fiscal--

Esse Congre��o deverá trr�tar: I
res, que dentro em pouco nome pessoal, e tão sómen- R.edéüor?!l .. com quem en- Membros - Nascizo Ruthes,

a) da fusão da Fíente Umca; nos Estados de Sta. Cata .. te como produtor ele erva tão? .. espci amos a respJs- �Guilherme Buck Junior, Ro-
b) da d'.:ição da nova diretOlía do Partido Libertador. e, rina e Paraná serão fo:'ças I

mate. ta sab·;;ncl) qUe não nos I dolfo Schafacheck e Nestor

por últiiT.o,e�aborc,m:os as d:r�!li�fS, e d?linearmos o plano de ação poderosas e inve�civeis. . ? articulado ne:::s':; ed;tú aUng::: seremos os primeiros I Valeria.para os proxlmos pleitos mumClp'll$, Q femem-se den,tro :m breve. O nefasto Insütuto do Ma- i flal pareceu ser C();1tra a a fornEi!" al a com o Instituto A mesma vem esperar do
-Mui':ce cécLto o beato de que o dr. Pila Irá coLborar te, qU3si nada tem feito em Comissão. E p:H·:C:;�U mais na defesi.� eh iYLlte, si fôr ca- vosso valente orgão, defen-

cem o dr. Getulio?
. ..... pról dos produtores. Daí es- ainda que foi C!ic()tl1 '::d.! ii) SO. sal' da classe produtora,a pú-

-i'Jão é verdade. São Invenções lllcnvelS dos Jornais. Acho se formidavel congraça!l1en- pelo Instit!lfO do ,\t:lL: de F'e':3:ndo p�lbl:cação das blicação c maior àdusão
que os jornalistas deveriam ser mais pon:lerados e seren03 na� suas to. joinvijJe. Sí ass:il1 é, O Í'1stl- liiJlns 2C;1113. antecipall:1:ne:lte pela imprensa d(}s comLl!:i
conclusões. Fico admirado como se inventa tanta cousa absurda. Temos tambem reccOlOO tuto labJ)'oLl em erro, qU.:n· agrad:::cido subscre'lO-n12,:c):!1 çaçàes que por esta Oií(�tori:i

O capitãe Nune� levantára-se p[,ra sair, dando por finda a informações e documer:ios cio p:n�;ou que os produto- toja e:stima c apreço de v. s. fôr endereçada em pról da
irrefutavcis que publicaremos res de erva mate, estão se, /V110. ato. obro. cleh�sa e: ju:;ta aspiracãf) dos
;�m próximas edições. or���lillz,:l.!1di) com fito ele ex, ((1) j. F. Po/,[(!s· prod�ltores de mate, afim d.!
Jornal independente, A Ga- ti'tg'.:ir o !;15tltuto; puls os qlle a organização em que es-

do zeta sente-se satisfeita pe'o prJduto1'(�s justamente estão .o C )nsorcio de rVl a- tamos empenhados atinja, no

impressionant� surto ocasio- i s� o:�ail:,sando. s?b orlenra- fra . menor tempo passiveI, as fi·
d aIs essa C'1'-;")a IIC'l') ."'"1''' e ra"lo"'" �,.,,. 111a'll'dadesq'IP 110S p ona o por m .:.,11j -." ,LC,)j�a ,\., d,_tl, )J_U d,

I
J

.

' � .Ir pomos
nha sua, que gr�l1dc;m::nte I conhecer, antes de tudJ o Receb2!nJS a seguinte co· em bendiz:io da cOletivida(e
S�ívirá ás populações do :�L:i�, ° prob�ema da ê!'va 111 ::rllcaçao: bervateira.
norte do nosso EsLldo. �:11L:, e então apiicar o ne-- !(l!nn, S:1r. R.:Jator ele 11 Agradecido
A organização dos pro,-;u- .:��ssario remedia. Prim::;iro, Ga;;e!c/' tlorianopolis I mente.

tores de mate vem apavo-' ,) diagnostico detalhado, pro E' co:';_) grande satisfação I (a) Luiz Hass de Souza
_ • " rando os diretores do impro- fundo, cientifico, conciellte, c i1.te venho em nome da Oi-I Se..::retario

A,pe IO ao a 1- Sal�� "�ommer�lal dutivo e inerte Instituto de dt'pois o rel11.:dio qualquer rctüria do Consorcio Profis-

rn \ i-a r) te Pro" CGDsdnmo.l\hfra. 9 (Ed. M�rcado 10invile provando-se assim. qw� seja. s:ooal Cooperativo de pro-I .

Comprae.para vos conve:.-
Barbeiro e Cabellelelro J, .'

p os tO'�;I''''a da' �""11do /\ I!l��·ILlj.o "111 0.(- ,1·L1."-.,·",·".s dp �i1::l'0 (l..,�t.� '('vIll-
ccr o fOrlmdavel e econom;-

to g��neS Attende chamados a domicílios Feio O l,e�elo qu�. ,L" -- '-''- v, :'Ul l;.À.< U • - \. � � "\<�,� d��, � -, ...AR""O 'NOIO
RIO 3 (G)-Soube -os que Phone n. 1.284. píOxima vitOria daqueles que ganismo composto e orienta; n:cipio) e na qUGlidad� d�;! co 0 fi.. 11 •

d T' Lauro Melldes até af.':ora furam iTlcnos!)rc- do por hü!nens d" i"'/',,,',:,,,,,· i '�"Ll ('oC'·,j.'lr,'n· - "'11""1;1' l"_;h" C·, n."'� � '"'l>ri�'"< " <;; .". , �-,

um grupo de ofIciais ii ',ap- �.
,: �'" ,\�, _,'_ 'lL:"6"

I

;�. r, ,',v, ";;,,�,, '_�; ;,,,.�:.,.�, .�__
\

,'�' .' -'ll;".�;;· C�{N7\"; � ...-, �-,;:8nC;.-
.

. ..

t' .I lar zados e abandonados. Llil udla e bCli..la d", cu o ,] hllllld�,;t'J (JLl ",�,laUlyaO 11<)- ila'-';�rlP..t:. 11.<,' lL.f'l'':l!1-:,,-.I-,-.,'lI
nha tomou a JnlCIalva fle ape "�"""'I'd "�d� �, .'_�U<"" __ a ',. "� ...... dlll,,"

b
� b ' ...... ' \' pl-bll'cai11"s a "'::\'1': .t;"110 "a-(' r'�rL:llP"� 0"1 " '1"sh r;clnc1-'I's�� í""�:'l

para o sr. Pn,togenes não a an-"_'
" .....'

.• .
t-\ segUi!' 1 ( L ',; �,,'l.lC ,,,I !lI ._, 1''')\.., ... dV.) l

-

'- ....... cê" �, :H"., 1_ ;
.. � ;(.,

..-,I.l..-
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Ad' un!V i�TS!1:·9 ri a carta do nosso distinto pa- viciài', e instituição oficializa- dlosa vrg-;m;zaçãJ, em que RiO. 2 {,G.J-O mi,l;�:t;'0 /adonar 11 rma a e renunCIar ao

CURITIBA, 2 (C) - Foi'l
trido J. f. Portes; element:J da, p::\rece-me que ao em "� cxpn,ssava a von t,lde un> Marir,ha r:lancbu C,'.lC,_Lr. tod lS

apro:-ado un: projéto abrindo um c.l.e dt:staq�: no a.l�o c�mer- ye:: �'ê eSj�:'i,l�Il;�lj1, �s. seu S l:m.:; dos piodJL,F(:S d.: illCt.-:, a� P';'i2id,HLs di. ::iplIlHr::s ím
crédito ele i-::I! (:Nitos.púr� a .cons-Icio �? pOlce do E,tado· h;llhl:S ddlg ... l1teS; SOW1!US n.Jtanuo s�;bi'emaneira () CI1' po�tv.:; dê'sde o i,ú:u :h 5ua gcs ..

� ..uçã() da clda;,.te Ulllversltana. «,nalra, 27 de setembro J da aI ena, contra inimigos tusiasmo r0inar:te lU. assem- tão.

visita.
E seria impn:dencia nossa se proseguiss.::iTloS na entrevi"ta;

pois, �.s. viajára mal e o repouso se impunha.
- Doutor, será esta a nossa última pvrguata, depois

que prometc-mos dcixà-Io soctgado.
- O que no') poderá dizer soble o Partido Nacional?
_Prosseguem animadoras e vitoriosamente as demarches

oreliminarcs. Serà uma grande força .politica nacioüal sedimentada
�m todos os Estados da Federação' brasileira.

Consoante nmsa promessa, despedimo-nos do dr. Batista Lu

zardo, augurando-lhe a melhor viagem.

governo fluminense.
Esse ap'_"\o, consta de um do

"'"ll�-'lto "orJ'J'do Gue desd� on-
\....'-" t ... I. >, ..,...... • -, �

tem e�tá recebeudo as"inaturas.

'< ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis 4 - JO-t9.J, 2

Pela historianossa c7I! Ga��la"
Desportiva

Redator CYPRIANO

IP· - " caa

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 4 DE OUTUBRO-S. FRANCISCO D'ASSIS
I 879-Fallece, no Rio de janeiro o general Ozorio

-Regista a epherneride de hoje, o faHecimento do general Manoel
Luis Ozorio-marquez do Herval, a figura mais saliente da tremen

da campanha do Paraguay. O lendario rio-grandense foi guerreiro de
real valor e um das grandes benemeritos da nossa cara ratria. A
descripção de sua vida e feitos, constituem um dos mais sublimes
trechos da historia do Brasil.-Como soldado Ozorio era um typo
perfeitamente original. Assentou praça contrariado e unicamente para
ser agradavel a seu pae. Er:\ todo o seu desejo estudar. Entretanto,
depois que jurou bandeira e entrou para a Gleira, transformou-se com

pletarnente; compenetrou-se da responsabilidade que assumiu, a.lstrin
giu-se ao cumprimento exacto de suas obrigações, mediu o alcance
do compromisso tomado e manifestou-se conforme com a profissão
que a s ibia previdencia de seu pai lhe déra. Entre o inicio e o ter

mo da sua carreira militar. percorreu gradativamente todos os postos
até o mais elevado-o de marechal do Exercito-á custa de muitos
soflrirnentos. supportando mil privações, fazendo arduas campanhas,
entrando em combates, dirigindo batalhas e derramando seu sangue.

«Convenceu-se de que a vida militar era uma série de mar

tyrios e resignadamente supportou-a,
'Cudo pela Patria dizia, e achava naturalissirno o seu sacri-

JOSE' ���������

1277
o govêrno 1 usso está empreen

dendo a oalorizacão sislematica
das regiões arlica;, cujos recursos

economicos são exlraordinorios.
Assim é que acaba de ser

aberto um poria na ilha Diclesoti,
ao norte da península dos 5a
mooedas. E' o primeiro porto
construido no oceano glacial Ar
fico e servirá de base carvoeira

para os navios que singram no

rumo do norte, cada Vez mais

numerosos, depois da aberlura do canal do Balhe::: 1.0 mar Branco.
A partir d� 1937, o porto de Dick�o!l possuirá um estoque de car

vão de 37.000 toneladas e constituirá a base mais importante de
fado o Ariico para os navios das expedições cientificas ou industriais.
Vickson, que antes de 19/7 contava apenas duas casas de habi

tação e algumas estações de hibemagem, conta agora com muitos

habitantes, entre os quais engenheiros, técnicos, trabalhadores de
laboraíorios, que ali oicem com suas [amilias como numa oerdadei
ra pequena cidade. onde ha agua encanada, eletricidade, bõa carne,

ótimo pescado, uma poderosa estação de radio e um radio-farol, que
serve á navegação aérea.

---00---
fH..IIVER5ARlo5 r Silva, funcionario da Casa

pcke S.·A.

Outubro 88

Lutará até o último minuto
da lide
--00--

A propósito do encontro de bos rubros. Convem não confiar

domingo próximo, entre o Íris c o muito, porque o encontro Aval x
Tamandaré, procuramos ouvir o Tamandaré, do turno, disse bem
diretor sportivo, desse último, o sr. o que é um team disposto a ven

Numas Cardoso, prestigiado des- cer. Juizes-I' quadro Manoel

portista, que nos declarou que o Dantas BrasIl e 2' quadro Aoto
seu club lutará até o último minu- nio Rodolfo Paiva. Auxiliares do
to da lide. «O Tamandaré-disse Atlético.

4
SEXTA-FEIRA

ele-saberá arcar com as respon
sabilidades do momento. Aceita
mos com surpresa o convite da
diretoria da Federação Catarinen
se de Desportos, para que c meu

club tomasse parte num jogo con

tra o forte conjunto do lmbituba
Atlético Club. E' mais uma prova
de que lá naquela entidade não

se trata de clubismo e sim de
todos os clubs da nossa Capital.
Séja-me licito dizer que estamos

entusiasmados com o convite que
nos foi feito e lá estaremos pron
tos para a luta, na tarde de 12
de Outubro próximo. O quadro
que enfrentará o Atlético será bem
constituido> ,-é o que no mom-n

to acrescentamos. O Iris, apesar
do seu jogo para domingo, não

treinou como era de esperar na

tarde de quarta-feira. Seus elernen-

JOGOS ADIADOS

Com o adiamento de jogos l:'j

gueirense x Avaí, que deviam .rea
lizar-sa ne tarde de '13 do Ou
tubro' a diretoria da Federação
organizou a seguinte tabela d�
treinos de jogos:

íicio.
Faltava-lhe a barraca em campanha? Dormia ao relento.

Militar de cavallaria, desencilhava o ginete; do lombilho fazia o tra

vesseiro, das caronas o leito, do poncho o cobertor, e assim, deitado
sobre a relva do campo, á gaúcha, nem se lembrava de que pudes
se existir no mundo mais confortavel coxim.

Faltava-lhe a mesa? A' roda do fogão accesso, á beira do
matto ou à encosta da Coxilha, acocorava-se ao lado dos camara

das para compartilhar do assado ao espeto, sem sal, sem farinha, sem
p10} satisfeito e esquecido de que pudesse haver na tena alimenta
ção mais agradavel.

Era preciso passar a noite vigilante à espera da hora d.
partida? Passava. E ás vezes, para iIludir o somno, entretinha-se a

contar historias do passado, a calcular sobre o futuro, e a provocar
com o seu gemo prazenteiro a resignação para o animo do entriste
cido companheiro, jà referindo anedoctas, já improvisando canções
na viola que dedilhava».

TREINOS DE 1935
Hoe-

Outubro-15 Avaí, 16 Atlé
tico, 17 Tamandaré, 18 Iris,
J 9 Figueirense, 22 Iris, 23 Atlé
tico, 24 Avaí, 25 Figueirense,
26 Tamandaré, 29 Atlético, 30
Fjgueir�nse, 31 Avaí,

Novembro - lo lris, 2 Ta
mandaré, 5 Tamandaré, 6 lris,
7 Figueirense, 8 Atlético, 9 Aval,
12 Figueirense, 13 Atlético, Ocorre hoje a data ani versaria

14 Aveí, 1 5 Tarnanrlaré, 16 do sr. Antonio Ferreira, agente

lris, 19 Avai, 20 Tamandaré, do Correio e TeL�grafo em Tiju-
21 Figigueirens�, 22 Iris, 231 caso

Atlético, 26 Figueirense, 27
. _

Atlético, 28 Íris, 29 Avaí, 30 Fa� anos hOJe o menino Merí-

Tamandaré. lo, filho �� �� .l'41l_noe! Bom da

Dezembro-3 Atlético, 4lris,
S Avaí, 6 Tamandaré. 7 Figuei
rense, 10 Iris, 11 Avai, 12 Ta
mandaré, J 3 Figueirense, 14
Atlético, 1 7 Avai, 18 Taman

daré, 19 Figueirense, 20 Atle-

TOKIO, Setembro de 1935 sentam meios de propaganda an- A estação alemã DJA, onda tico, 21 Íris, 24 Tamandaré, 25

COOi via aérea)-No jornal <<]apan ti-germânica, divulgadas pelos ca- 31,38ms., irradiará amanhã o Figueirense, 26 Atlético, 27 lris,
Times Mail», publicado em lin- nais judaicos na informação da programa abaixo, para a Ame- 28 Avai, 31 Tamandaré. Carniere, que estava no Rio

gua ingleza em Tokio, o proles- imprensa. A julgar conforme aS

I
rica do Sul. afim de contratar-se pelo Flamen-

SOl Minusoke Morno, da univer- informações dirétas que recolhi A's 23,15 corresponde às JOGOS RESTANTES
go, treinou mas não ficou no

sidade de Nippon, escreve um ar- pessoalmente de fontes dignas del3,15 hs. no Rio de Janeiro e Outubro 20-p-tlético x Ta- clube por quem desejava jogar.
tigo, dedicado á figura do chan- plena confiança e que recebi de: 7,15 às 11,15 hs, mandaré, 27 Atlético x Avai e O motivo disso foi porque o Fla-
celler Hitler. O professor Momo vez em quando de amigos a!e-: 23.05 Anuncio DJA (ale- Novembro 3-Avai x Figueiren- mengo não lhe deu a luva pedida
chega á seguinte conclusão: «O mães, a situação verdadeira na: mão, espanhol). Canção popular se. e o Flamengo não o fez por não

aparecimento de Hitler "aivou a Alemanha é completamente dife- alemã, Novembro 10 -Ddla do fe:s- ter encontrado muita vantagem
Alemanha de mais de um perigo. rente do quadro fornecido duran- 23.10 Radio da Juventude tivaI do lris F. C. nl1 sua aquisição. Continua, assim

D.�v-.!:ncs reconhecer �specialmentc te, os último, anos pela propa" Hitleriana; A Juventude Hitleria - Nelson na meia-esquerda rubro
as Cj:.lJ.lidades diplomaticas desse ganda judaica. Tef'lOS o fáto in- na apresenta canções dei. folklore REQUISIÇÃO DE JOGA- negra. No proximo encontro do-
hom·_:m que se tornaram eviden- contestavel que a Alemanha re� alemã. DORES mingo contra o America, Oto
tes depois de alcançar o poder. conquistou a maior significação en- 23.35 Noticias sobre a econo- estreará no centro-médio e Nel-
São muito raros os estadistas que tre a� potencias européas. O Ja- mia alemã. I O diretor técnico da F..C. D. son ocupará a sua antiga posição.
com tanto sucesso fiuram valer pão lagora está na situação de 23.40 Entremeio. solicita o comparecimento dos 10-
no estrangeiro a força da idéia na- poder realizar, como única poten- 23.45 Ultimas noticias e Rela- gadores abaixo mencionados, no CAMPEONATO DOS MOS-
cional, a qual encontra a sua e.x- cia, a estabilização da paz no torio da Alemanha (em alemão). campo da Eàtid:..de, ás 16 hora! CAS

pressão viva na unidade da opi- Extremo Oriente. A �ituação di! 24.00 Grande Noite de Baile dos dias 7, 9 e J J do corrente,
nião pública no dominio do sís- Alemanha na Europa Central com Cabaret. afim de treinarem em cJnjunto:
tema administrativo. E' digna de corresponde muito a esse papel I . I 5 Ultimas noticias e Rel�- Bôos, Carioca, Antenor; Borba,
admiração tanto a atividade quan- da nossa nação. Na minha opinião, torio da Alemanha (em espanhol). Chocolate e G1tO; Galego, Freed,
ta a conce!Jção original que se, necessario é que duas potencias 1.30 Musica popular. Como Tião, Damata e Calico. Nizeta
fazem reconhecer nas obras de di importancia da Alemanha e Entremeio: Comemoramos o 125' Secura e Cruz.
Adolf Hitler. do Japão vão mais um passo aniversario natalicio de Fritz Reu-

Convem acentuar que os conhe- adiante, firmando além de ter.

cimentos do Japão sobre a Ale- convenios sobre o intercambio cul- 2.15 Atualidades.
manha em grande parte se baseiam tural e além das símpatías 2.30 Claudio Arrau toca mu-

em noticias influenciadas por ju- econornica�, um pacto m3is sólido sica de piano de componistas sul
deus. Por isso não deve surpreen- d;! colaboração para a finalidade amencanos.

der que ;;. situação verdadeira da d� manter a paz mundial. D.;:- 3.00 Ultimas noticias e Rela
Alemanha e a sua politica duran- vemos �5perar qu� o povo alemão, torio da Alemanha (em alemão).
te muito tempo não sejam bem com o correr do tempo, mai5 e 3.15 Leitura do programa

compreendidas. Muitas das noti- maIS consolide a sua posição (alemão, esp.). Despedida DJA
elas publicadas no Japão repre- internacional». (alemão, espanhol).

----------------------------------------�---------

Festeja, hoje, a data de aniver
sario natalicio a veneranda sra.

d. Francisca de Assis Dutra,
viuva do saudoso conterraneo sr.

João Francisco DJ!ra e g<�nitora
do nosso companheiro de trabalho
sr. Panlo Dutra.

fAZEm AtiOS HOJE:

a exrna, sra. d. Heronia E.
de Oliveira, esposa do sr. Eurico
Soares de Oliveira;

a gen.i] senhorinha Maria \Vei:.
dhausen:

o menino Germano M trio de
Oliveira, filho dJ sr. dr. G;!rm:1-
no de Oliveira;

a senhorinha Fra:1cisca de MS

sis Guedes da Costa, filha do sr,

João J. da Costa.

tos principais não compareceram
ao gramado e por isso:nada po
demos dizer quanto á constituição
d') t-am que enfrentarà os dia-opinião de um elên

tlsta japonês sobre a

lemanha

PEL05 CLUBE5

Irradiação
da Alema

nha

quer norte do EstadJ. Será o

maior brinde que aquela Entida
de póde oferecer aos seus leais, I O Clube Recreativo Prima
disciplinaJos e arrojados delen- \ vera realizará, amanhã, em seus

sares. salões uma animada soirée dansan-
te.

Club R. Primavera

nova
NÃO FICOU

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advozadob

Rua Trajano n, I (sobrado)

Instituio
.Ordem

da

dos Conta ..

bilistas

RecebcrrlOs comunicação da
constituição, em 2d de agüsto úl
timo, do Instituto da Oldcm das
Contabilistas-secção de Campi
nas-São Paulo.

São objetivos principais do Ins
tituto zelar pelo progresso mate

rial, inteletual e moral dos guard3.�
livro�, contadores, atuarios e ba
c.hareis em ciências econômi caso

Para alcançar esses objetivos o

Instituto pleiteará, perante as au

toridades administrativas e judi
ciarias, e as associações patronais,
a utilização dos serviços profissio
nais dos seus associados; manterá
cursos de aperfeiçoamento, de bi
bliotécá de contabilidade e ciên
cias afins, promoverá conferencias
e debates sobre assuntos de paI.
pitante interesse e desenvolverà,
entre 05 aS30ciados, o e?uLito da
mais e5trita observancia �os ' pre
ceitos da ética profissional.

A Internacional Boxing Union
aceitou oficialmente o desafio da
Hugnenin a Kide David, campe
ão europeu dos mo:;cas. O comba
te deverá efetuar-se até I . de
Dezembro.

UM PREMIO AO COMBl- cAMPEÃO
NADO DA CAPITAL

GALOSDOS

Em BruxeIlas,· realizou-se um

combate entre o hespanhól San
gehili, campeão do mundo dos
galos, e o belga Petit Biquet.
No 11' round, Sangehili venceu

por K. O., técnico, cúnservando
assim seu titulo de campeão mun

dial.

E:>tamos informados de que o

presidente da Federação Catari
nense de D.!sportos fará uma ex

cursão com os defensores do Com
binado da Capital, após o cam

peonato, dentro deste Estado,
travando contendas, quer no sul,

""

OR? RESFRIADOS?

-U-A R A I N A
�

OORAÇAOoDEPRIMEo
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A GAZETA

mercre, Industria A Gazeta

Agricultura
r aços correntls na praça de Limpos leves ltilo,

Florlanopolls Limpos refugos kilo

F"��5E TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 Gatos do matto uma 4$000
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Lontras média uma 30$000

Dr. Cesar Sartorin.iiana 34$000 Graxaim do matto uma 3$000

E
ASSUCAR

70$000
Graxaim do campo uma �$$��� Clínica cirurgica-operaçõesxtra

69$000
Catetos médios uma

Diamante
000

Porco do matto uma 5$000
Christal 58$ Largatos grandes uma 3$000
Moido 4695$$°0°0°0 Veados mateiros kilo 1 0$000
Terceira

R O MADEIRA DE !..EI - PRI-
SAL DE CABO F I

'MEIRA QUALIDADE
16$500 Taboas de leiest.(3x23) duzia
15$000 38$000116$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000

,!_ ---

27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 16$000

SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
5acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos l •

1 x5 a dz. 6$000
�/Ioido de 45 kilos 14$500

o

1$800
1$300
3$000

Sccco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Ene apados 2 kilos

Mercado do Rio
SAB1-\O JOINVILLE FEIJAO

Caixas pequenas 4$400 (Por sacco d_e 60 kilos)
Caixas grandes 5$400 Preto novo 18$000

DIVEHSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000

Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 k,ilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pé 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por 8ac�o de 60 k,ilos)

24$luO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kiI? !$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cera kilo 1 $600 [aponez Especíal 38$000
(�imento Mau.á s�cco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida. 26$000
Arame .arpado n. 12 r�lo 32$500 I MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rolo 36$500

BANHA

'lINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 ki!os)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 19:1.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba �O$OOO Em latas de 2 kilos 207$000 IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L.v$vvv
Xarque corxões arroba 27$000
Xaique sortidos arroba 25$000

XARQUE
(por k.rlo)

M sreada de florlanopolls Mantas Gordas 1 $800
,. 17$000 Patos e Manta 1 $500Fel1ão preto sacco

S id 1 1�400F'� b 1 5$000

I
orti a regu ar 'II'

�e:�ão ranco sacco

.

MERCADO FIRMEF elJâO vermelho sacco 15$000
Milho sacco 16$000·

DIVEROSSBatata sacco 20$000
Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 7$000 Cebo

Farinha commum sacco 1 1 $000 Carn� de porco

Farinha de milho sacco 16$000 Toucmho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 5 I Londres
f-\ssucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo �2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
'2$000 « Hollanda

Médi"cos

Dr. Casar Avila)

:EAdvogado

Rua Trajano, n�.l'l'sobrado 1-Telephone rr 1548 -------------------1

Indica:

Advogados

A Saude!!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos 'para a Sande,
e também 08 convalescentes de molestías graves, a

dultos 0U crianças de ambos O� S��.QS, offerecerno.s
ao respeitavel publico, sem ex�gerar o� �eus be��h
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope fodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Phar�a
cia INTERNAClONAL. Indicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas nos PlSOi de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas CpnyªJ.�s,..
cencias de molestias graves, etc. etc.

D' IDo5IZS: Uma t:olhrzr 005 Oe !Sopa antes 005 rczfcz1ç2S1i!5.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Ex-assistente do

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phorie. 1.285

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

n' 18Rua João PInto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
l7 horas

....-- -.,_.....,........,."""'"�,....�..�,....,...,.-__ ..m._, --

Dr. Miguel
Boabaid

Oínica Geral -- Vias nrinarlas
Hemorthoidas: - Tratamento
.

iem operação e sem dôr

Resid. .-PreçaPereira e Oli-
veira, 14-Teleph. 1353

Cornutt .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Dr. Padro di Moura Ferro'

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

91 $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO;,RIO�DE JAN.EIRO
5TOCK IZm 3·8 EntraôaslZ 5ahlôas

6 a 14·5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

Fij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
.i(dfque (fardos

Accacio Mo-l
•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. -

Caixa Postal, llt)�
... ' a.tr�.,..21, .. 1 .. '�"._' _,"e E"'?' .. J"IP!IP'.

Aérolloyd Iguassu
S.A.

Devidamen I Registrada

Caldas da
Irnperatr"iz

Todas as domingosl
Um passeio ídeal+Optíma estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Therrnaes na temperraut
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capítai, "�e, ip'",-o da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 1 b j 1'- horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.1

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens No

escriptorio da Empreza, Rua Conselheíro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Fechamento de malasl
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas

Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,IBLUMENAU" JOINVILLE,:CURYTIBA.
sxo PAULO g RiO DE JANEIRO,I

Agência no

-=:::dificio L-a Porta Hotel

Expresas Nordeste "

séep Porto Algre
�MPREZA DE TRANSPORT'-l� EM AVIOMOVEJS,OMNI

BUS E J! MINHOE,"

Director Proprietar lo SANTIAGO BORBA

Linha Perto [Alegre - Florianopolis e

vice-versa
'.hindo de
PORTO ALEGRE
� pªs§�n.�q· por""-

QSQRIO
�- .

TQRRE$
ARARANCHJ1V.

ÇRf_:SCII.JMA
VRU$SANGtORLEANS

TUBARAO
BRAÇO DO NORTE .

.

ANNITAPOLI$

JTHEREZOPOLlS
.

até FLORIANOPOLI
.

Viagens semanaes em 36 horas :!
Parte de Porte Alegre aos Sabbados ás 4 e meia hora�
Parte de Floríanopolis ás terças- feiras ás mesmas horal

P,A.§sAgên�os? C:1R9f\S, ;NCOMENDAS E VALORE�
Jnfprma��es em pqr�� Ale8,r�! �§lq� �!-l� A, NFr-,P?; 15�--���.

em Florianopolis: Portanil do Herêl La Port�
ou Pensão M�chado, Rua João Pinto N' f9

.

Agente em Arar�!liIH�-'. PEDRO AGVIAR
"

c c Capital: lRMÃ05 SIMOES:::=-Hot@l f_.!l Por�ll:
Mais informações: Pensão Machado,'Rua João Pinto n, 2

:

Refinação de assuee
--- - - --- -- -- _. �

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

F,�rl�a ,,�a Booayuva, 154
.

.,

Deposllo(Marcado, 36
---�---

FLORIANOPOLIS . Est. de Sta. Catharina
CõMPRA-SE BAGAS DE NOZES

.��-��
� J

I At�e�!��Oi�e��ern
� de Publicações, com séd
l� em São Paulo, é autoizada e fis.
I callzada pelo Governo Fedeal � •.
fi) possue a cata patente n. 112
�
,�
f�

I
I

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' pol
semana, todas as segundas, terças e sextas-feira

EXTRACÇAO com globos de crystal.
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os so�

Iteios são presenciados pelo povo ,
ii!:2!;Z\1I '!
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CA7ETA

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARlA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U ,-_,: ou ivlA1S lótes, Amanhã
valem mais.

Planta (Jf u: oanismo moderno devidamente approvada
1 D f' ]',� ..

ld" J'
.. '

tpe a i re el�;��:·1 lVltHUClpa e �ão ase, cUJa cDi}!n ac ... ia-se

archivarls Hil irL'Sma Pref.::itura.

Llnõc Vista Pl1ncromíra.
EGplenàiÓQ pr aia àe banhos.

Oprlrnu nusccntz 0:2 ClQua potQ\Jel.
Tk:rren09 ccmp letomente planos.

A VILLA BfiLHEARln DI5Tfl o:
loOO'mzrros Da Ponte HQ(_ílio luz,

soo 00 6�QnDe Qi.w,'h:1 fe:Jefal, em construrçêo.
ez . '�� � •• -

upa e:5�ol;:]í' ;05� !3oiteux.
Co ::A,)e 00 Di3tr'ido 10ão Pe,,5ôa.

S'!rvida 1 L' 1 d ...., 'b d FI' ,.,

pelas innas é Umni US e Ionanopohs a

Pessôa e Florianopolis .Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$000

A 50rieôaae 512 encarrega Da construcçõo õe PréDios
05 lólza aàquiriDos, mz

õ

lunte O pagar/lento ôz uma eritrtiôn á
unstc e o resta tz em pagamentos merieuea,

JoãO

Informações completas, á Rua Conselheiro AI/afro, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUAí<DO NICOLICH

I.
Fabrica de 1\1oveis Catharlnense

D E
. Paulo Schlemper

DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

! Rua Conselheiro �:afra, 126 -:-:tP�qui!1a Pedro Ivo�

��;e�:����IJ _

FLORIANOPOLIS
Santa Catharina

Agentes autorizados da

SÃO J O S E'

SjA. i�
II

Commercio p.ar grosso de Sal, Trigo, Fareilo, �.Xarque, Assucar, Cereaes, etc.
�

���������....:<M·à
DERi\�_., CO:--�FC)f�l\'�;:: o Di�C�(i�'r{) I)E 23 --5--1917,

s\..'� N. 12.475

DA. BRAS. PNEUIvIATIC05 P í R E L L 'I

AUTORIZA�);\ t rISC \ LlZ.".DA PELO COVÊRNO FE-
H'2·s

E' a unica que gara.ue os S2US associados e of
íerece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA r ATENTE N. 115

Íescreva-se 11'+:: mesmo na Ccmstm�tora do Lar Udaj,
qw� oGt,'r�s U;T!a cadcrn ta pela quantia t1e 10$000 com

,. ". .

rnrerto a um sorteio p1g0,
Sl a sorte ihe pi o�"gt.r LO dêcoHc:r do sorteio adquirirá

T • •

'f'
.

d �I\
uma casa peja JI1:,lglll icante quantia e ��CGG.

Realiza-se todos os mczcs, um sorteio, cuia ex-• J

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil
São n ':l�" "'� ';')' ') cualidadesa .... _\.,.._.:'):,:1. 1·) J LI\-l. °1 ...... J

SELECTIViDADE-SO \í. E j\lATf:I(L\ PREVIA ifWÜ�MAÇi\iJ:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.

Jr;ão Mêi.í1oeí Ni.:stl;menttlJ,
que se acha installado, com
cscriptorio, á PHAÇA 15 DE
NOVElv1BFW N. 15.

ESS3S somente são encontradas
nos novos typos de radio

�M�L<��S
�������""l.�:u;o;:�--:�,,�����

COSTA & Cia.-- [<\11\ CONS. IVlAFRA 54

Oleina
-

lT

que e

T SUPERIOR
I?

VERA ÉQUE

'c
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I Seguros Terrestres e Maritimos � ii: ;:
I • Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil �� ,*4 fi. lA

�

�'V1 n d p f,o"il

CAPITAL REALIZADO 9,OOO:OOOiWO� I'" �r�
. '\. ge�c�a �� �

Of.lhttrna ,e u- i�
RESERVAS .\1AIS DE 38.000:000$000 I �l�g�açÕes� COITl séde em São Pau lo, I
RECEITA EM 1934 18.170:403$540" t'

�

f� •. d I G 1PROPRIEDADES IlV10VEIS í3.496:912�949 f) au \l.onzada e Iscallza a pelo �overno
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 '%:(� ,.;� Federal e possue a carta patente n. 112 �,".;�
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 I'

, ....

I
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A GAZETA

De cinema

CLAf<K GABLE

Coracões Junta Corner-. CArj'�O�S��O
_"":......_ +*'ii cial do Estado I Pra;:! 15 de Novembro

� .}lntonio Paschoal

ca r'ltativos I Vem ao SI-a-
. B e Resumo das áias das 183 e Ltda; ,'?egislrc-se c .!11quive-se. ·1

_��,,,.;,..,,,,,,.,,,,.,,,,,,3".""'_"'.:'';'":''''''',,,,.,,,,""' 184, Sessões da junta Co-- Da Sociedade de Vinho Catari-
�-3.1

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR L\R OS SOFRI- mercia! da Estado, realiza- nense Ltda, de Pcrd;ze2, muni-

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM das em 21 e 28 de Sctem- cipio de Campos Novo�;. pedindo
POBRE OPERARIO bro de /935. í

o arquiva.ncnt.. de SU:l procuração; I MEXiCO, 3 (0)-0 íamo-

Augusto Siivano, O! obre e infeliz operário gue falleceu em Arquioe-se. Do sr. Antonio Car- so ator cinematogrehco Clark

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan- Residancia do H, Major Edu- los Werner, de-ta praç'l, pedindo Gable, que ontem partiu de avi-

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira ardo Oto Horn. Presentes os srs. urna copia de seu rcgi5tro; Cedi· áo d"sta capital, pa�sou a noite

e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do déSti- Edu:mb Olo Horn, Presidente, fique-se, Dito do srs. dr. Pedro cm San .Selvador, na America

no, ouc l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. J02.0 Olavio da Costa Avj!a, ele Moura Ferro, desta praça, pc· Central, tencionando continuar

: 'Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está JO:,é F. Gh',;nlll, Roberto �li· dil1?o a cs�a Junta r.i consta ser viagem p"rJ. o sul pela costa do

'I cassando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope- verra, deputados e João Tolentino
'

r:gtstrada a fuma Jedo NIcolau

Jor-I Pacifico abaixo, devendo regres'

" �Mio Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na 5'1" J.x, Secretario, é aberto a so,-I gl"; Idem, sar num dos grandes aeroplanos

I
bscrição' em favor' daquel� pauperrima mul�er. .

são _� aprovada a áta da sessãe., ' D;{o� ��).,r ���in.al:��l Fk�_�_I�-1 p�5tai� pela �os�� do A�lan�ico,
Com esse gesto, ass.m pensamos, pCClcr<:mos lhe mmorar os !antcl1or.,. �

tino Nl�c:!",Q,), de 1mbl<uDa, r�l.,e- via Rw de Janel.o e Miami.

SEGUINTES jUl'\OS: solrimentos I
EXPEDiEN 1 E: 00 Tabe- tendo GOlS exemnlares da escntura

I 1
� , I !�, -», "

d" 1 d 1 d! I I
� Agente e Iuncionarios elo Lloyd 100$000 11.10 a x.omarca de In aial, en- U� cessão, ê seus J>.,citcs comer- l\:1A nova «estre :,)} e�-

Cle Limitada 5·!. ala. I� �
. 1 f ri

' , "r B R l-. 1 ri 'b"
� i POI alma de Maria (,enviado anonimamente) 20$000. vianuo 3 esta. detê, documentos 'H1!S, que lhe !:.1Z

.

enlo vocna, tà assornoranuo o pu :1-

CIC.AVisopreVi06Ta;a·IJlI IJ C
.

1\ d
� 1 L lind J f

Prazo Fixo g,!. ata. � �ontr�bu�ç:o da Esta�ão �elegrafica de ,FloriJ.l1opo]:s. 27$000 ��� _o��er�ll va _.n�: a:;u e �on- �I::. a�u�a, p.e�in o :�ra, s".r /lm co de Inglat'."rra, e tu o az crer

� Contribuição de Iuncionarios dos Correios e outros 46$000 sumo Rv(lv!o pnrncrro e do x.on- anotado L o OLHO arquivado.vlno- que, dentro em pouro tempo,
�....5!i.;,;;;;;;,;;a;u;;;=;;;_;;;;-;;;'1;r;.Uiõ;;O;;;;;""'_"';';-���----'-" X X X 5$000 soreio Pf()fis3;()n�1 Cooperativo tc-se e jlrquioc se. Dito do snr, sua luz s� irradiará sobre todo o

I 'I Leonel Euzebio
de Paula 1 $000

I Red.eio
P!il;;r�i(o} municipio da Antol:io Carlos\Verner, desta pra- mundo <Imante do cinema.

Manoel Rosa 2$000 Timbó j.Jrq:liv.:-.5C, D;� :3 -creta- ça.pedindo pWD. que lhe 5é'j:1 co.ice 1 Trata-se de Joan Gardncr,
Dr. SYLVIO B.

Antonio Conrado 1$000 ,id do Estado dos Négcci"s deldida a carta de comerciante ma- q':e crcará uma nova interpre-
FER R ARO I Manod Andrade 2$00G I Fa:e:l�a, Viaç.'iG, Obras Públicas triculsdo; Conccda,-s� a cnrt.; .de tação de Cio::opatra, fáto este

,João de Oliveira 1 $OOr. ,�A.grIcultura, p ;cJ.ndo o orça-II 1.\ :orclo. com o cod!go cúmercul e q:le lhe proporcion<lr� uma sin-
Ciinica de Crianças--l\:1o- d

'

,.:j d
",. d J

i Bento Nascimento 1$000 fI:wnto a rf;cellcl e 'Jé:spesa ,es!.:). \.-er,'0'iqi.le-sc. ;alar opa tuaidade ,� uzir suas
.

lestias de senhoras -- Vias I' ii- R t' ' . IN" h' d -l l'd .1 .,

Urinarias-Doenca5 do Co- joãoFranc:sco Ra:no5 1 »sOa0 r"é'paTd!çãl°9'3�3.fC.I"J) pro ln'} exel-I ada

.i1d1alS d;Jvcjn
o a tl ::tar, '�riln,�eS q'].,U[ aues artl:;LIcas.

-' S, Caacirão 1 $000 CiCiO ,e ' O. 'c;n. 'I':)
5í. pre,I ente ec arou encerra-.ração e Pulmõ,:;s-Sifi!is

João Lobo Haberbeck 2$000 Dd S:Jci dad2 ct..: Vll1ho C\_· da a sessão. S::;crehlÍa d.J. ha:'

Eletlroierópia - Ral�s Castanna 2$000 arinense, Ltda. d..; Perdizes, mu- Comercial do Estado, em 28 cl

Ulira-VlaleiZiS João O vidio 2$000 nicipio de Campos Novo:.:, acu- S:temhro dt� 1935.

Leboj 2$000 "!lndo o reCebimento das'\e.·p<"di-
Um amigo 7$000 \Ias via, do (Istrata e do CO 11-

NN 20$000 trato: ld::.m Rf':QURIMEN-
TOS: RIO, J(G)--J,í Sê disse isso

O
' wY'a vez e ainda se rcóde dizer:

(:5 �r�L i\r'1:!ycde R�iLht�r t da t'

P f'
.

se Gabriel d'Anmlzio se afastas'c
\)raça de Joinville, pedindo p:H8

re.lram sempre o Ine-
. n'Ua'la'Tr't' SARTO 1"1'-'10 le U!1l 't'OUCO dos s�us tlol'ninios d<!

rcglsLmf e arquivar o seu distra- b
.

c, c: 'JÍ:', l'<U LI

., b l·'.lil�·lt'l'I"J'�. fv10ntenevosonurn blonde»:ladd
tt� SOCU1, era ('OlUO o cJ.ncela- . - ....�

d . fili d'argento». Era fatai. 1VLs
menta o registro de Stuco;,trato. "";�'�::<.'lC'" a111'f'1Y' -l'111 c',- T IJ I' .

,�..,.,�= ""'; .. ,DL" L. U
C,Ul la" O,"V o cntu,lasmo qu� s::m·

1(eg:stre-se e Arqrtiae-se. Dos sr,. sa C0l11 r,�lJt'\·o c'dorto
J

d
D'

.

h I - I o' rl �.
{'" .1:1, I, U J'

'cre o car:üerizul! em to as as 5U\S

.t flC, riTIaos, oe t,-IO �O .....u!, para casal de ti ata.mento. ;,�;vr;�o e a<';'n corno d;ssp da
I d

. · ...... "lJ1..V1........ , C ,.::hl .� -

peCtm o p3ra rtglstrar o s::u con TI'a/ar O I (' J
I

, n l�t:'íg0 lenera Duse -la den! bdle mani, dÜ';a

,�'"�.>D..
·

.�
..

���;:-<o'
�.i'l,ilf#6��;,§"i)-.;,,If;

....".r������!__.....•.
trato; Rcgis,'rc-se, Inscr{'va-.:e c Osorio 33. da plaUnum hLnde: la dei lU
Arquive-se. Dos m, rvklta Crippa .

C C L d d
�....� A

.-

I L d'aro,7cnlo. Era t:d. Mas Jean Ha(�
(..{ ia t_a, _e Tubarão, pedin- �-�H1C\ c.-I:unar umJ I�

I
1" 1

.

lI!' (' ,-:.." , ,.. lüw conseauc iOlnGr-,·e famosiss;-

I ('11ppnL AR! 1\!ACH A DO
� cc para lcglsirar a aiterc,çilo a �

I
n , ..di �;d l e e 80 Cilscar o

ma mésm�' sem ii ad�)raçào do
� 1"11 n E lil Ht)'

I�
quotas d3 mesma Sceiedlde, d:>. .'1 � .. 22���m O unica

;,
Ui':" ... 11 lo_ ·Ii. 'sociedade de Banha Catarinen:e tC[Jpl1ü;j(� das Limousines,

autor do Fl1oco. Primeiro foi ü

-:
S'.U cabelo c dEpois a sua pr;:;.

b rf.lOJ_4ESTIA� ��"",m ........."'-".��.."�,,,,-.,....},-»-�.,..���,.,� rrja persl;naEdade: hojt' é um dus

I 1_' I�'" II � gra;:dcs nomes do cinema, com

D tf C -; §J. d" � ,�'!q � 1 1 '- 1 f d
-

Advogado .líl .da. ,om tii.� :

'.

n � � F-r �.i;:� �.
'" � � �,��� I tooa uma t:gE10 Cle úTlS a a [1,:-

( h) PreQos � �
!:{i';',� � C� àJ �. � � � t!� �� � I� rar-Ihe c glomour em todos ('s

Rua Cons. Meta, 10 ,.'ÜL.
""

�

Fones 1631 e 1290 � B�U&. horase�������a: II' I
j:\ gE� i"1 +e de V8 nr't re Q. li!

hlrr,s, dos quais o ultimo p Te:l'
ti======== _ !i �

.

: 'r- "-", �"�_,. � [úção dos ouirosc1, qufe.o Ea a�1O
� E d 1 'r' ,. r-"{<Q' RnT

,,..... 1 � vai estreJ.r segun a eua. d,,'
� � Raios X I

ncanega-se·e cwssHicação, me:'içilo c r:.l\l!J\ ",<,-Jl:.. Co:

I'
:!I�':':::_ r) r '-n·��r:t6-�' � <. I todas as espece5 de madeir"s 5urada.s, bmeficiadaô, on tl:- i pGi� ela vir�l em Mares da China
-

!.

8,:,' ;:����--=- � Diatermia

Ice
FSI res, de.; ccrC3es e mercadoria� em geral, para qualquer II (Cilina Seus), a<1 lado de ACllalk

I!,:II
_-

�,1,.'" ,,�'�""-'--- ii! Raios Violeta II porto do NORTE e SUL rC•bb e dê Vallate Bee�y, ía�"

l-DVOU:<)ü i t) �, SerViçO garantido e raoldo ! Afan:s da China sera exibi·-'o

Rua TraJ:[":�' 2 (,.;,ob.)' I
Rua Felipe Schmidt, 38 Pt ec� '-JC;�. riir', r; "=1 iC;....'c;�

r �
� �- '1:.- � b.._ �N �� ., b'

Fone 1325-!"\ted� cha- � � i SÃO FPAi\CISCO SANTA CAT1\PiNA 'j�
fm car:1e e osso -

Ja se sa e .--

d
" '.

� ��� ,.te "W� IBS2E�t& i./I I
. .

. 11. o queridissimo Clark GabJe ...
ma os para o 1�(f!}O" tl

.������tQi:!,..�r)!i_4O"C�-:SW-..cm

-I Banco de
Crédito Pos
pular e Agrt
cola de San ...

i ta Catharlna
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

ii Pi zw .. a

Rua Trajano ri. 16

(Edifício propri:))

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$493
RECEBE DEPOSlTOS

PABAHClO 05

Se Jean Hariow ins ..

pirasse Ga�riel D'an ..

nunzlo ...João Tíl!ellfuw Jor,
Secretario

C00lSUL'TAS :

Das 9 ás jJ
Dus 16 ás 18

"ENDE-SE uma pequena ca

VI sa na RU;l Gên"ral Bltten
.

court n. 67; mais duas pe"
quems e um cha!et grande á I Uií

Dmde Sch.utp!.25.
J4 tratar no C/\F'E' I?�.s-

Rua Trajano, 21
Fone 1384

� �ENDE"SE a quinta caSLl
wffJ 1 \ "'1 �" l\1'v�fJ oa 11 Jj,a i\liOnso lv [-
�
h1t, d;�til.·T-·rCi.o,e_, 1,0 ",e, f.Ccu joaJ

pessõa. Tratu com o pro
pi'ictario Pt díO Cardoso.

TRELLA.
I Dr .. Ivo d'Aqujn�

Advogado
BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
No','cmbro n. 50

(Eàifido rc1;;a f:lgrit:ala) I
TELEPHOHE, 58

.. _J

Dr

todos os Estados
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Lavando-se com o Sabão

F.-i"p,- "'C·lal·làaà""��ê � �
e�:i;�e� it Ciaa fiDfIiJ Joínville

II
-

,

--;,
Não govemará l

#----�,

' - -

d f
' ,a, pIO 4 (r) --- O almirante

I l��' ma r�em€)s "a�l()s I �r�t��e;1_c,sA ?0rr��rã:,s_,.��:���:�:��a� �
1\

tJ

�
"0, U.�CL,�t! c,L, d,�,A'O!O <A nao�
governar o E5tado do Rio. a-

.

.. �Itj"'l ..........-
--- cresce.vando que o seu nome

II nunca seria impecilho para a pa-

I�:ma afiguravam o,::gO' ,��po.11 cilicação fluminen,e.

n -IO da Paralizados os serviços
o torturado irmão dê Titan: ora um velho caminhante,

,IM de constru�ãDlong'<s alvas barbas, agitadas pela ventania rija) empu- T

nhando uma foice, que aos mortais remembrava o seu -0-
poder destruidor; ora como uma serpente mordendo a

t' 'ru 81ç af'lttlo
Da Estrada de Fe r-ro Sdn"

propria cauda, para significar o perpetuo retorno ao ponto ta Cata r ina
de partida e o pere[1� reencetar do caminho percorrido; = �
ora se lhe dá a ampulhêta onde, grão a grão, vai caiu- �Sl!.[J �..... � -ii -I BLUMENAU, 3 (O)-Sur- I�--�_���:��������
do eternamente a areia inesgotavel: ora, ainda, se lhe �""� � &V� � ��e� i:\IO�n�a rl..b1eauas �1IIlI

preendeu a todos, pelo seu ines· A Ifez sezurar um esnalhado ramo, símbolo das vicissitu- '''i� .rn II d' :I!'Il�1i� perado a paralização zeral do- ,'. ""- ..

des dabvI·da.
� i,� Il�r:1Hfl�Ht�e �'!Hlflme�'&c e mo. l.urS ' :$ I) �

-

�

I serviços de construção da E;;-
Para mim, entretanto, nenhuma imagem é tão ex' rI ADIS AB!.BA, 3 (G)--lv'lulheres e creanças, filhas trada de Ferro Santa Catarina, Hoje, ás 8 horas, na sé-

pressiva, tão exatamente amoldada á historia dos hornen-, � I dos solda.los que; se encontram aglomerados nas cercanias ocorrido> ente-ontem, dia 1 de de da Ação rl1te�ralista Bra-
como a daquela serpe, que, desvairada pelo suplician-,� ; de Adua toram mortos em grande número, durante o Outubro. Deste modo tiveram sileira, edificio Aldo Luz, ha-
te anseio de se tornar infinita, morde raivosa a sua cauda, I� I b .mbardeamento da cidade. que abandonar os trabalhos to- verá sessão pública em que
na louca presunção de ter extinguido o principio e o fim, II Acrescenta-se ainda que não sendo a cidade de- dos os operários empregados no discursará o dr. Madeira
quando apenas grangeou repetir-se infatigavelmente. fendida por baterias anti-aéreas, os aviões puderam voar trecho Rio do Slll-Trom')udo de Freitas.

E o Tempo, o tréfego esposo de Réa, é a própria á altitude particularmente baixa. Central. A--t-----------vida da humanidade, com os seus êrros, os seus louros,
I ADIS ABABA, 3 (O)--A proclamação da mobili Os motivos que onginaram OS

as suas lágrimas. Assim, de longe em longe, vão se re-
zação gera: das tropas etíopes foi lida pelo «ligada» Tas- esta paralização dos serviços d·

r-etindo na historia os Aristóteles e os Alexandres. 03

!,�. 1150 (grand -; marecha da côrte), que acentuou textualmente: construção ainda não são Iperfeí- do GovernolFederal
II A'tilas e os Agostinhos, os Marconi e 05 Mussolmi. � «Pela segunda vez a Italia prepara-se para inva tamente conhecidos, sabendo-se RIO, 4 (O)-Por decreto do

Dentro de um ambiente que os acontecimento de I� I dir O nosso tcrritorio. A opinião mundial está conosco na entretanto que não foi motivada sr, 1 'resid:!nte da Republica foi
quando em quando lhes preparam, ressurgem 03 Moísé3 I I luta pelo nosso imperador e pelo nosso país». por falta de V"rba. nomeado: o sr. Roberto Paulino
guiando, com vontade inabalavei, o seu povo á Terra

I
O Negus apareceu esta manhã á sacada do pala- A IRREGULARIDADE

de Sousa, para remador das em-

da Promissão. cio imperial e foi entusiasticamente aclamado por milha- barcações da Alfandega de São
P

.

d'
, ,,' d COl1 • Francisco; exonerado o sr. R.,'.or ISSO mesmo, re IVIVO, agora, o gemo ,� ,"

res de súbditos que brandiam sabres e revólveres em SI-
NOS HORARIO� DE ONIB JTSquista que na antiguidade aos romanos proporcionou as y 1 d 1 l'

- .

d
v cardo Xavier Junior, de escrivã-i

d I doi di
"

b � na e eatcace ao impera oro
da coletoria federal em RI'o doglórias de um grau e irnpeno, la 015 las nnom am

;I� I
O Ministro dos Negócios Estrangeiros telegrafou a

os canhões italianos, super-aquecidos pelo sol abrasador
Liga das Nja.ções comunicando-lhe os detalhes do bornbar- R(c!amam-nos diversas pessôas Sul; e tornada sem efaito a n -

d'Alrica e pelo calor patriótico dessa mocidale qu�, d contra a irregularidade dos hora- meação de Ameu Santana da Silo.deio e Anua. .

d ib d d 1" dJ lrnilhando inhóspitas r' 1'0- �� '1\' r;l I "d
-.

f d d d d rios os ôni us que servem as va para cuar a a po leia a Ja-acorrenoo as armas e pa • II 3 Ch' -, L'

'III,
' ',_

O

pri,mClro
«raiu» roí e etua o e ma ruga a, por f'J

alargar fronteiras, abrindo á nova ltalia outras, pcrsp,,::- I "
- varias linhas, pedindo a atenção neira de S. Francisco, tod s desse

,

!
'"I' a v,oes.

, . E dctivas para a sua expansão econômica, /' b b
'

I it I d t das autoridades para o fáto de sta 0.'

r-l'-. prImeIra om a ca:u no lOSpi a on e es ava ar-
d d _U tent d ' . '1' - ';) muitos carros. em esacôr o comm a enta o a civurzaçao .

'

varada a bandeira da Cruz Vermelha.
A .... I IMera frene feita, tão convencional como as

hon-I
� O segundo «raid» efetuou-se ás 1 ° horas da ma- °Vd:terlminaçãfo da Inspetorf�a dde __ I '-I •

__� a_teiras. 11,11" com 2 aparelhos. elcu os, tra egarem sem a Ixa o,

Simplesmente, e a historia que se repete, (;om eB" f·li a, F I d t d 78 b b em seu interior, do horario de
tidão inevitaveJ.

' 'oram a!1ça as, ao (.) o, om as.
linha. S PAULO 4 (0)- NoU.

I
[ Const.a Q,.Ué as forças etlopicas repeliraín os italia-

DI·zem.nos, al'nda,
.

.

'..
f' IH()je, ScipiãD Emiliano irà á Arriea destruir eH-

nos na prov!!1cla de Agame, clltre Adua e Adegat. essas pes- cla-se que o JUIZ .eJcra,
tago,' amanhã, A'tila ameélf'ará Roma e assolar;} a Enrot';a. O 'L t' J' d a

�

do� a I·o-es sôas (lue, embora a citada Ins- desembargador Vieira Ferrei·
�:$ mau lempo ena para Iza o a çao ;:, v

� , petorl·a tenl13 dl'sY)en�ado o cum- ra, determinou o aro:l',:Va-
.

'

T
� ,�, ; italianos. AfirllH-Se que alguns deles por esse motivo, Íl- 't' ' -1- •

JOSE' C A. J.m.�\l/.\ li veram de voltar quando se dirigiam para esta capital. primento dos horarios nos domin- mento do processo instau
gos e feriados, com o fim evi- rado contn os diretores da

_��=""""=�
O governo instalou metralhadoras cont�a. aviões

d d f 'bl· Aliança NacI'ollal LI'bertado-
no posto central de radio e nos pontos estrateglcos de ente e avorecer o pu ICO e

,

b b as empresas com um maIOr nu- ra, desta capital, e certosAdis A a "'a.
d

.

f d' d d
.

I AADIS-ABEBA, 3 (G) _ A concentração das tro- mero e viagens, em ace e maiS emprega os ,) jOril.1

pas abissinías serà realizada a 17 do corrente em Des intenso movimento naquêles dias, I Platéia.
sye, quartel gener,]l do principe herdeiro da Etiopia. -vem �� ve:ifica?do justa�ent(! B-eb-i-d-a-s-N-ac-i-o-n-a-is-E--E-x-tr-a-n�

E
. .

d N A R d d E t
Serão enforcados todos espiões e todos quantoi se o co_ntrano, l:tO, e. no dommgo,s geiras No

m VIsita ao sr r erpu amos governa or o "S a- ·1" d e feriados principalmente nas 11- .........•• -

'. 1
' recusaicm a aUXiliar o Impera or. 'A • "-' AFÉ .J AVA >-

do, esteve ôntem, á� 20,30 hora,s, no PalaclO ao Governo o

Vi-I' Um d::cr2to determina que todos os proprietarios snhass dTa .Edstadção A�r?bnomlcaf e :lPra;a 15 de Novembro 26
b\ante d�putado gaucho, dr. BatIsta Luzardo.

de cavalos c mulas devem transportar esses anímais para
. . rIO a

ed, �s oDlI u.sd trda e-
'

Antonio Paschoal
IR I a cap;t�J' gam com gran e uregu an a e e

at� I�'?I
- I.d..

d entr.! espaço de t�mpo muito Gan' Gle;sse�"il.�, "."
"

W!l I�eceia se qUê,OS aviões, italianos vôem e um mo- • iii II� g
''iii.."", . mais extenso do que nos diasmenta para outro soore a capital. RIO. 2 (G)-A Côrte Supre-úteis.Todos os canhões anti-aéreos foram concentrados 1 ma, por unanimidade. negou o

.

I Encaminhamos a reclamação à
nas IJrOxlmidades da estação. E', no entanto, de assma ar '

V 1 d habeas-corpus impetrado em favorInspetoria de eicu.o3, a qualI que só amanhã o pessoal da legação italiana partirà pela de Gení Ol('iser.
esperamos pro ... idencias urgentes e

'" estrada de ferro para Djibouti. . Sustentou oralm-=nte o pedido o

r�g1faS lil1has de @,nebusl Correu anoficia dequeo avanço italiano na região enérgicas.
Isr. Silvio Fontoura Rangel, que

� et'b 'L a
de Ogame fôra repelldo. A informação foi acolhida com inicialmente pleiteou um exame de

para uumlllD I a e agiln. delirante júbilo pela população. Geni, para comprovar as violen
�iCO.� ROMA, 3 (O) - O ministro da imprensa e propa-CongressD cias, o que foi negado pelo Tri-

A conceituada empreza de transporte Auto Viação ganda publicou um comunicado em que declara: bunal.
Calarinense, inaugurará, por estes dias, mais du�s linhas «O cOI11i.1lldo superior das tropas da Eri�réa �ece- Integralista" .

de onibus para Curitíba e La�una! p,:esta�do �sslrn, �om beu or?em de �va!1ç�r �obre os pontos estrategicos sltua-
d BI T res po r d Ia

o seu regular meio de cOlTIu!1lcaçao, mestImavels servIços dos alem das lmhas ,ttahan(\s.» .. _

a umenau
ás populações daquelas zonas. CAIRO, 3 (G) - O Alto COITIiSSanO da Ora Bre-

Dispondo de conforta�eis e possan�es�veícll!os,. com t�n.ha no Egito fez ,est� manI!ã ao chefe do gov_erno uma Via Condor chegaram hoje
irreprecnsivel e modelar servIço a �uto Viaçao Catannen- vl�lta, durante a qua.1 fOI reafl_rmada a cooperaçao anglo- da Capital Feaera!, os srs. drs
se grangeou facilmente a preferencla e a consideração do eglpcla nas atuaiS CircunstancIas. Madeira de Freitas e Everaldo

povo barriga-verde. PARIS, 3 (O( - A batalhe está travada na região Leite, respectivamente, Chefe de
A Gazeia felicita calorusamente os seus dirigentes. de Ogame. Propaganda e de Organização

Numerosas tropas etiopicas avançaVdm contra as Politica da Ação Integralista Bra-

I ��,�""
..,."-�r*"������.]r:i':1r��������:t;fj���r:�';; I

colunas italianas que tinham transposto ao amanhecer o rio sileira, que vêm a este Esta:Io par"

:.""""="'-��".,."";;: -a belleza e saude de seus dentes, � IV1aceb, qLle constitLle a fronteira entre alEtiopias e a Eri- dtieciPBalrumdoenaCuo.ngresso Integralista
I � _

"

use sempre ,�f. tréa. O primeiro contacto entre as tropas abíssinia e as

� [eI�e!.A� SUL B_ I O L ,�_l�,,'
forças italianas já estaria estabelecido. As colunas italia- Amanhã deverá chegar a esta

� Ir'��� 1.&11
�" nas marcharam rapidamente sobre Adua. cidade o Chefe Naci,mal do In-

� (Formula do DR. BACHrYIANN)' !r{ TOKIO, 3 (O) -O Japão não mais faz parte da Lí- tegralismo, sr. Plinio Salgado, que,
I ��i A venda em tod�s as pharmat.ias e casas I�� ga das Nações e não mais teill, portanto, obrigações para em seguida acompanhado das

i g "��:::::;""""'""''''''''''''''''''-,,",,",J�'''''''''''''� I ���V��:�1as,0 soej
a aplicado conIra a Italia o arl;go 16 do d�:��d:'� lJ31::�!::: o

c,t.rinen,,,"
T. M.

��w�ôIiWf& .... ii!M.w:4í1il\1iOO�-�- --------- .""

VOZDO POVO

L O"

Batista Luza��,�o
o gGlIe rID]�,do��

Viação
nense

Enquanto a Italia e a Abi�siniél,
Invadem mares e terras.
Todo o mundo ameaçando,
Co:n 05 horrores de mil guerras,

Na tena dos «Casos R'lros,»
(Não é que eu queria falar)
Dão-se cousas que admiram,
Que nos fazem arrepiar.

Pois os nossos Deputados,
Num gesto que julgam justo,
Pleiteiam calmos, ditoso�,
-!\1ais uma Ajuda de Custo.

(MARCA REOISTRADA
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