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LONDRES, 11-0 capitão Zetto, membro do gru- A VOZ DO POVO Sem quaisquertopógrafos que acompanham as tropas expedicio-
italianas, falando ao -Sunday Dispatch», deu pre- p

.

t' D' t R I JA IROinformes sôbre as operações militares na Etiopia. roprle arlo e Ire ar esponsave
Disse que os italianos concentraram 500 grandes Redator-chefe: Martinho Callado Jor

aviões de bombardeio na Eritréa e na Somalia italiana, .

'

'�
que se acham atualmente prontos, ao primeiro sinal, para ANO II Florianopolis, Sabado 12 de Outubro de 1935 I NUMERO 33C,1deixar suas duas grandes bases. Alguns aeroplanos de

I'reconhecimento, acompanharão as esquadrilhas de bom RAS KASSA, A' FRE.NTE MA IS 3OO ' ma mensagem recebida do quar- aparelhos a tiro de fuzis, matan'!
bardeio para lhes indicar as diversas concentrações do DE 80 MIL HOMENS Õ tel do rás Seyoum anuncia que do a sua tripulação, e dois ca�11inimigo, se bem que não haja dúvida que os abissinios PARIS 1 t _ 'De Adis-Aba- AVI ES

um avião italiano de reconheci- chorros que serviam de mascote;,!pensarã? so?ret�do em proteger sua capital e a ferrovia ba inf.orm'am ora: Kassa, chefe ROMA, II-A Italia con- mente chocou-se num dos con I

J"que a ltga a costa. ,

_
da região de Gondar, marcha com

I tinúa ampliando a sua etí- trafortes da montanha de Ala ABRIGOS CONTRA BOM-:

.•.
Agora por deante serao poucos os combates en- oitenta mil homens sob a direção ciencia bélica. jebel, ficando inteiramente destro- BARDEIOS :tre forças terrestres.

. . " . . _ . de Aksum, para onde tambem con- As fábricas de aviões tra- çado. ADDIS ABABA, ll-Cen-
.

O .plano de Mussolini preve a utilização qu.as� �x- vergem as tropas italianas. balham dia e noite, apresen- Um dos tripulantes, que se su- tenas de operarios estão empenha-lllcl�sIva das arm.as _aéreas para bombardear o� abI�smIos -0- tando uma produção diaria põe fosse o piloto, apresentava um ctos ativamente na construção de j
. ate .a sua su�mIs�ao: E'Equanto essas operaç?es na� se A ETIOPIA COMPROU 25 de 5 aviões de bombardeio, ferimento a bala, na-cabeça. Dos abrigos para a prova de bombar-

.

, T�altsarem a infantaria nao se desloc!lrá, e ate a arttlh_a- AViÕES dois de caça e três ligeiros outros tres tripulantes, dois tive- deio em torno dos prédios da, I

na .e. os carros �e assal�o se .ab�terao de, qualquer açao STOKOLMO, II-Um têcnico de combate, calculando-se ram morte imediata com o cho- Legações da França e dos Esta-i'!.decisíva. Cada piloto av�ador italiano sera armado de um militar sueco que se encontra na em 1.700 o número de apa- que, e um outro ficou gravemen- dos Unidos. ii

r�vó}ve: ?e. que se servirá se -íorçado a .a!e�rar e.:m ter- Etiopia em carta dirigida a um relhos rontos ara serem te ferido, tendo sido transporta- li
,It�rlO immrgo, Em semelhante caso o SUlCIdlO sena pre- amigo desta cidade ·diz que o utilizad�s em qu�lquer caso .. do, prisioneiro, para Magdala, ,SE HOUVER BOMBARDEIO
fe.rivel.

, governo etiope possue atualmente S b
.

f
- onde se acha aos cuidados da PARIS, 11-Anuncia-se no, CO cap. Zetto declara que os italianos não desde- 25 aéroplanos flOVOS fabricados � e-se, por !n ormlço�s Cruz Vermelha. meios oficiais que se as forçase:l( h

, h dif ld d " d mpanha sendo porém de no- colhidas nos circulas O�I� dici
.

I' b h dea
n am as IICU a. es a. c� . '" _

na Alemanha, os quais chegam a ciars que o sr. Mussolini Outra noticia, procedente de pe icionarias ita tanas om ar - .'_'tar que os guerreiros ablssinios e as tribus se acharao na abissínia atravez dO��(J.to. 'd
'

. .

300
._ Mao!"1dala, anuncia que foram captu- ram a ferrovia de Djibout a Ad-

.•.Ir..

ibilid d d táti f it d r 4-to.' po e envrar mais avroes oimpossi 11 a e e empregar sua ica avon a e guer- Esses aviões, se��1) aquele Afri O· tirados pelos etiopes dois tanques dis Ababa, o governo francês se 3
'Ih

.

d
-' ._

d h ÕUII' para anca nen a, sem ..�I as, pOIS everao .re��Ir-se Nas raras regioes �n e a técnico. seguiram para a linha de enfraquecer a defesa .aérea que se encontraram �rn"",e�a... :I:�-, 1:_:..__ s:
\

••

_.
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'tagua potavel, e constituirão, portanto, um alvo íacil para frente. _

• �, -: =:":
-

da ques captura�os haviam SldQ pre� A 50 QUlLOMEa aviação italiana.
ampanna que se mrpoe, e punamu O BrasI' em zen:t que a.trótab �erea Me- viamente RabanJona,do5 por se

LONDRES, 11 , __·u prano ceCtt' tcos que são de real.&' ' do con- Itália podena co nr o
. upantes . •

o da ocupação dos pontos es ra e�l , transfor- I �ce. a,

_ diterraneo, entre a Italia i e usoc· transmitidos para os 10n�
valõr, em razão da presença das fOfnt��sdein���lindo sto- fllto It�lo-abe a costa da Africa. Espe�a':l «AS.COISAS PARECE QUE capital asseguram cue .aVI
mando-os rapidamente em praças ar ,

'mero de ho- X Im os italianos obter supenon- _ lianos voaram sobre Fus
.

cks de munições, carros de as?a.1t? e. url�lia�� dos vastos RIO, lI-Houve onte':l dade sôbre a potencia naval VAO INDO MAL»
d de que fica distante 50 qUilo' ,i!

mens bastante grande para o. lm�o une
r á noite uma reunião coleti-

inglêsa. na hipotése de que LONDuRES,.' t -? coCe�� m:tros de Adis-Aba�a. Esse�L
trabalhos necessaríos á colonizaçao do pais.

va do �inisterio sob. a pre- a Inglaterra venha a intervir pon�e de Mommg .Post em l:�- aparelhos deixaram cair .sobre ail
mundo sidencia do sr. Getulio Var-

no Mediterraneo. ro mforma ao seu Jornal, em
d cidade varias bombas.

!'
, FALANDOAOFICIAIS QUE veis, como ninguem �o

gas no Palacio do Catete. go telegrama, que c�eg.oul?ntem e !
PARTIAM PARA A ERl- suspeita. Sois fortes e .lnVenCI�els, O �onclave durou 3 horas FRACASSADO A TENTA- Porto Said um .aavlO.ltalano con�1 UM NETO DO RA'S HAI-11.

TRE'A MUSSOLINI FAZ f' daqui a pouco vereIs. os. CinCO

terminando depois .

das 24
TIVA DE PENETRAÇÃO duzindo quinhentosfendos e doen-

LUS ACUSADQ DE CONS-\'I;UMA AFIRMATIVA contmentes do mundo 1Ochnare�- horas. Participaram da mes- NA ERITRE'A te-s fascistas procedentes dos cam- PIRADOR ' I

SENSACIONAL se � tremer diante da potencia
ma os srs. João .Carl.o� Ma- ROMA, 11 _ Relatam os pos de batalha da �tíopia. ADIS..ABABA, t ,I - Um neto!�

ROMA, t l-Constituiu u� fascIsta.�
chado e João SImpltclO, ten- correspondentes italianos na hente O referbidod jornahslthae;o��:er�:� do rás Hailus foi conduzido a:

I·
.

t parti 'd t t d s de assuntos I netrar a or o e co
esta capI'ta'l, como elemento sus-,cespetacu o Impressl.on,an e a � 10DIFICAR A do SI O ra a o d -es que resu tou em .

IE de- SE NÃO SE N .

t cia ad- as operaço
.

d
•
santes impressões entre a tnpu a-

pel'to constando. haver ele fomen!. cda, hoje, para a ntrea, e �u.m ATITUDE DA ITALIA E de. m.agn�. Impor ano . d, frac!\Sso a te.nta.tlva e _pe,netra-_, _ aI' uns dos recem chegodos.fi
. .

va-o participar t tlva e pohttca o d E tale rao e g tado uma rebelIão entre as tropai.rO'iOS o. ClalS que .'

DA IN�LATERRA mI�Is ra ção no te�nt_ono a. n re , :&

Seaundo, o correspondenie do
_la campanha na Africa Oriental.

d IS d f I bopes to abissínias..U

Além da emoção natural ao GENEBRA, 11 - Um re ator pa
F
'. aventada a idéia sô- va a a �t�Of pe

os e

0'5 etio- »Morning Postlt, eorre os tripu- O neto do rás Haiius, fOI o�·
momento culminante para os ofi- da United Pr�ss, palest�ando �om bre o� eventual posição ..

do Se���e �d:sor�i�'e;���dão ",da lantes segredavam-se re�elaçõe� tróra o favorita do I�perador �al r
, ciais, suas familia$ e po�� em gfe-

alta
I per:on��:a�:for��J�m���r� Brasil em face da polttlca ����e� pre�endia� atravessar! a dIe sensf�ç�o, lntpr�ud: pq�s�:r a��a le Selassié e antenarmente .(or i

ral, o sr. Benito MussolIm, ao
.

a- gera me? e

declara ões:

'

internacional, em sua noya fronteira nas pr�ximidad;5 de e p�J Isslona condenado a tres anos de pnsão:.1
zer uma saudação de despedida as seS�u1Ot;.s I tç rra nem a fase creada com o conflIto

Omagen tendo Sido, porem, re- frase.
nA' e que

acha�se agora novamente prêso pOli',
fi

. .
. breve « 1 nem a ngra e ,

I b
.

' ,

d f'l t
- S cOisas parec vão.

d conspl'rara-() laos o ClalS, pronuncIou um ,

I r I ' ação que vem ita o-a eXlm. pelidos a tiros e UZl e me ra-
.

d 1"
cnme e :&

•

1
mas vibrante discurso que proIVo-

ta I� d terare:t�:l situàção inter-
-

VA lhadoras pelas forças de indig.e- lo o ma .

. ,iicou entusiasmo delirante na co ?S- seg�m 0\ �a uestão de ie- IMPETUOSA OFENSI
nas askaris.

UMA. N,"'?ITA DOS EsTADOS
'

.

iiiI OUVIa naClOna, e apenas q t' v

AV INGAR':sal ��s:a popu ar que .0. •

manas e assisteremos� violenta co-
ROM.A, ll-A partida do Houve numerosas mor eS, p�l- UNIDOS A' ITALIA PAR :iDmgmdo-se aos ofiCIaIS que

. M d' -

e capturas de soldados etIo-

Ibarcavam, o Dúce teve inicial- hsão �o .

e lterraneo».
• chefe do estado maior das for- soes., ROMA, 11 - O gOTerno O PAI', :;. em

t lavras de incitamento ci- MaiS adiante acrescentou o mes
ças italianas, marechal de campo peso ,

italiano recebt!u uma nota do .g?- .

,�en e )a brando o quanto a lta- mo informante.
, Pietro Badaglio, para a Afnca MORTOS EM COMBATE vemo dos Estados Unidos solIcl -

."

vI.lco,
re em

do patriotismo fulgu- - «As coisas como seguem a�e Oriental ôntem, á noite é inter- DOIS GENERAIS tando que os aviadore'S italiano�, PARIS, 11 _ O /ournal. e�I\\,la esperava .

d' m o Gabl-' . ·d I f
-

d 1 d "tem de Moscou'deus bravos filhos, que agora 10 Icam que ne pretada como um, presaglO I e RoMA 11 - n ormaçoes no caso de bombar earem a CI- te egrama e on. l'rante os s
, I t d { dres nem o governo f' d forças 'd' a' Ad' Ab b vitem o anunciava qu� um aViador rus:lo.rj

. . b r na Africa, não so ou- ne e e �on, . impetuosa o enslva as. aqui chegadas a lantam que dade d� IS- a a, e

d
.

dIam. usca

.v is para a sua car- fascista alterarão aquele rumo.
penisulares na Africa Onental.

la esquerda das tropas italialla5 bombardeamento da legação ame- Ivan AresieH, de 20 anos e 1 a�!o� lmP1er�cI e

como combater pela Então os acontecime�t.os farão chom O chefe militar italiano ins- d Adigrat avançaram em direção ricana e das propriedades dos de, fôra condenado á mórte, send
lIeIra g onosa, . d lltlcas se c 0- 1'" sua

e
. .

h d d l'
. el' t t executado '.lQuandd f ada da' patria, !la cam- que breve uas po pecionará, ogo a nOite, a

ao sul atingindo a vlzm aça 'l americanos resi entes a I. Ime la amen e • J .e esa sagr. b
. ...

d A frentes' ",. .

d tava comia idade d
h d desafronta aos nos quem».' chega a, em smara, as

aldeia de Debra-'Ion. o aVia or es
. pano a

ais
e

ue realizavam as tro-
ALIANA de batalha.

.

. Essas forças, visam atingir a DOIS AVIÕES ITALlANOS 14 anos, seu pai foi b�nido '..,
nacI�n

r
q

Setentrião Afá- A INFANTARIA IT Os circulos autOrIZados acre- .

d de de Makalle. Sabe-se. tam- ABATIDOS
_. despojado de suas. propC1ed�d6.pas !ta lanas no

ESTA' AVANÇANDO ditam que o ma�echal Badaglio b
a

ue foram mortos durante o ADIS-ABABA, t 1 _ lnfor- p�los Soviets .. O JQven. A�esl:�l'cano.

b Ad�IS-AdBA�AI.l1
- O t�:m:s assumirá pessoalmente a direção c::b�te que resultou na tomba- ma-se que dois aviões italianos, .ahm de se vEmgaí cdnseÃ�r ãi\UMA AFIRMAÇÃO SEN- ar elo os !ta lano� c.on

_
da campanha. '

da de Adigrat, os generiJis A. e- em ue realizavam trar para a sco a e. � 'I�
SACIONAL DO DUCE postos de Webbe Shlbeh, Tasa

A'l dois oficiais de maIOr
no momento

b
q.- d We- onde se tornou instrutor. FOI erj�

M ra K'lrana e Jikano às sete ho- ras f�
1 e, evoluções so re II reglao e

f
_ tentou destruiu taDt�'Concluindo o seu discurso, us-,

h d "
.

u con lança. bene na Provincia de Issa, oram tao que .. Tr' ,

ras da man a e ontem, ocasIOno •

1" .' aviões quantos posslvels. .;,'501ini, em tom vibrante, Qt e�- grande perda de vidas. Salão "Commercla SUCESSOS PARCIAIS DOS abatidos.
pertencentes as tri� aviõe: �oram por ele )desttwd�,polgou a massa de lPod':o! .ed

es a

So.gundo telegramas 'proceden- Conselheiro Mafra, 9 (Ed. r:rc ado
ETIOPES Elemefttos

regl'ão abateram os nos ultlmas quatro meses.

'tafirmaçãO sensaciona, mgm o-se

tes de Corahsi a «infantaria ita- Barbeiro e cLaabuerolleMeelrnodes ADIS ABABA, 11 - Nu- bus daquela
.aos oficiais que embarcavam:. d �

..
.-f d li3na está avançan o.

I_ «E vós tereis armas orml a-

\. !o

ligações politicas.
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unlclplo e r-uzesr-n
Quando de nossa última viagem ao oeste catarinense, visitemos, e qualidade dos mesmos.-, o mumcipro de Cruzeiro,' podendo, pelo que escrevemos, avaliar

ntre outros, o florescente município de Cruzeiro e ouvimos o seu Cruzeiro, é pois, um municipio de rn&gnificas p�sibilidades surto de empreendimentos e de progresso que anima aquela célu
,tino Prefeito, cel, Gasparino Zorzzi,. espirito trabalhador que se O progresso que se nota na sua séde, onde todos os telhados pa- da terra barriga-verde.e+
em revelando na administração daquela importante comuna. Da recem novos, evidencia-se tambem nos distritos. Dotado de terras Ao sr. Coronel Gasparino Zorzzi, operoso e digno Preíei'
ipida palestra que mantivémos com o adminitrador atual de Cru- fertilíssimas, com grandes reservas florestais, está destinado a con- de Cruzeiro, agradecemos as gentilesas ao nosso representante qual
�iro, conseguimos elementos para bem avaliar as possibilidades da- quistar na comunhão catárinense lugar de grande destaque. do de sua visita e cumprimentamos efusivamente pela sua brilhant
uele municipio dasquais para conhecimento de nossos leitores, divulga- Ai têm os nossos leitores, em ligeira i'�portagem, ii que é administração.i--;
,lOS os pontos principais.;

-O cel. Gasparino Zorzzi, foi nomeado Prefeito de Cru
eiro a 28 de novembro de 1934 e neste curto lapso de tempo, tem,
om a sua operosidade, dotado o municipio de importantes melho
amentos. como tivemos oportunidade de verificar, dos quais citare
IlOS:- a construção da estrada de Cruzeiro do Sul a Barra Fria,
:ortando uma zona colonizada e próspera, que tem, assim, comum

:ação com a séde do município, para fazer circul�r a produção. A
:onstrução de diversos boeiros na estrada, Agua Doce-Campo (séde
10 distrito de Herciliopolis], esta estrada, cujos estudos foram con- Atiét ico de 1mbituba x Com•
:luidps na gestão anterior, destina-se a ligar a séde do municipio b

•

F- C-
. ,

:QID a zona pastoril, e o seu traçado corta uma região rica em ma- I nado da '. . D.
1eir.5 deAleiI e exte��o5 '. �iJ�haisd' de do d'

.

d' O 1
.0-,-.-----

i uminação púb ica a sé -stnto euro, nuc eo ,Realjzar-se�á amanhã a impor- às 9 horas do dia, São convi-
de colonização italiana, onde lambem visitamos Importante cantinas tante partida de futebol entre os dados todos interessados para as

:IUê segundo informações, produz cêrca de trezentos contos de réis quadros acima citados, jogo este sistirem ao .impcrtar.te ato.

Utuais em vinhos de' diversas qualidades, que são exportados para os já bastante comentado e do' conhe- O nosso concursoque foi bti
uades mercados do País, cimento de todos. Não foi fácil a Ihantemente recebido por todos

.

Notamos ainda: o magnifico estado em que se encontram a tarefa da Federação para realizar c1ubs em geral, marcha a passos
estradas do município, como a rodovia que liga a Vila de Cruzeiro este' encontro, dados os impecilios largO's e já' com um entusiasmo
do Sul á lccalidade Agua Doce; a conservação das ruas da séde que �e apresentaram á última hora. completo. Agàrdairios� pois, o

do município" e dás .sédes distritais: muitas pontes e boeiros neves e Entretanto, os briosos rapazes resultado dó que sêrá publicado.
da palestra pudémos conhecer o programa de governo do ceI. Zorz- do. Sul� conhecendo o interesse na nossa edição' de 2a. feira.
zi, que aliás. vem 'sendo executado com aplausos de seus municipej, desta Entidade Esportivâ.: tudo
Cogita o mesmo de melhoramentos' de reais necessidades e aprovei- fizeram para aqui estar ás 19 A PARELHA MACHU..

lamento. como por exemplo: a construção de uma ponte sobre o ,horas de hoje, a bordo do "Max". CAD,\
Rio do Tigre, em Cruzeiro ('O Sul; a creação de novas escolas; e o. .Os visitantes vêm com urna equipe Antenor e Cerioce, parelha
traçado de diversas estradas, trabalho este já em andamento e a muito treinada e bem' reforçada' destemida' do- combinado: dei ca-

C1ta0 de profissional de reconhecida cornpetencia. com elementos de Curitiba e de
Oorçamentopalaoexercicioemcursuc de 252:100$000, Itajaí, sendo assim dois os com- A PEDIDOS

di.Stribuido pelas-seguintes verbas:-�Administação 32:540$000;fis- binados, que se defrontarão.
c.Iização 18:720$000; Diarias e transpor{t�: é compra de material

5:S00$OOO; Instrução Publica 41 :960$000 Assistencia Pública
1 :OOO$OCO; Despesas Policiais 7:030$000. Obras Püblicas ...

. 137:400$000; Despezas Eventuais 9:450$000 ,Mantem o municio

pio 25 escólas e .subvenciona 5 escolas particulares, espalhadas pe

lo� seus, seis , ,.t;c:,,;to�. Os seis distritos de Cruzeiro ���o:-l o quzei
"'Juro. "-ruzeuo 00 "��-h'--�""___-�-GmJU' parftfJo !rap,J.�(l
vas, fór m a zona' agricola e os restantes a zona pastoril.

- i

! '

Como se vê do resumo acima, o orçamento de Cruzdro, re-
serva importante soma pata Obras Públicas, de onde se conclue do

I
'Cuidado do administrador �m c4Ptar o, seu municipiD dos melhoramen
t.os que pelo seu desenvolVImento e progresso, vão se fazendo neces

sJrios.
( A receita, conforme o q1,ladro abaixo, atingiu em 31' de agosto
] a 183:845�900, faltando, portantos para completar o quantum or�

çad068:2S4$100. Cumpre notar que alguns impostos tem vencimen
r tos em outubro, e que os impostos vencidos, foram prorrog:1dos até 30

�e setembro, o que nos leva a crer que o municipio de Cruzeiro, no

t� corrente exercicio arrecadará, mais do valor orçado.-
te

�� Q\.Iadro demOnstrativo da receita ar-

1-\ (ecadada pelo municipio de Cruzeiro.

-

consignada por larga -nargem (

pontos.
O brasileiro Brasilino Fino co

75 kilos derrotou o hespanh
Canoto, de 79 ao quarto assaI
per desistencia,
Rou lien deu o tlr

o pugilista Tony Canzoneri, inicial da p�leja fJ,
que se bateu com AI Roth em merlca X Flarneng
um match dê 15 rounds, ven- Especialmente convidado pe
céu-o aos pontos, retendo assim diretoria do America F. C., Ra
em seu poder o titulo de cam· Roulien, o querido átor cineman
peão .Je' pesos leves. gráfico brasileiro deu o Dlicle-of

Canzoneri venceu nove assaltos, na sensacional partida entre 05 r:
AI Roth tres, e os tres restantes bros e o Flamengo.
foram' empatados, a luta realizou- A esposa do notavel artis
se em New York. patrício, Conchita Monteriegr�
R-odrig"ues e Brastlt- co�pareceu tambe�, ao «estadi

I VIsconde de Morals.1I> .

no vencem' �T*l��Ta-Y.**=aAA.

��Em Lisbôa perante uma assis- 'I José da Costa Vaz
tencia calculada em cêrca de vin- � e
te mil pessoa� Antonio Rodrig�es,; Aladia Philippi Vaz
pesando 73 kilos, enfrentou o ita-

r.� têm a alegria de participar.liano Merlo. campeão europeu, � aos parentes e pessôas de
que pesava 77 kilos. O comba� � sua amizade. o nascimento de
te foi disputado em dez assaltos, � ARLEN E

d
.

id �

I
ocorrido em 7 do fluente.

Ivenceu o mti amente o campeão �� 'IIportuguês, que t�ve toda a inicia- p São José. 9�-IO-·935. Itiva dos ataques. A vitoria foi ��������

pital, estão machucados. Carioca
impediu-se nc treino de 4a. fei
ra e Antenor no. que se realizou
ôntem, Ambos, porem, jogarão.

c::At Ga��'a
Desportiva

Redator CYPRIANO JOSE'
Campeonato mun

dial dos leves

Nr\O JOGARA· HCJ� ,

o Tamandaré que havia sido'
escolhido para jogar contra o

Atlético a. tarde de hoje, t ã

foi feliz em virtude de circuns-

AO dr. Villarrm, chefe de
policia (Compilação de L. Nazareth)

A reunião, em Blumenau, DIA J 1 DE OUTUBRO-S. NICACIO
di) t�rceiro <;o�gresso Inte- '

•• _

f!l8hJ�trlJ}3m.sVFJ,rJ?rlcHnpYI1eN� I R dri
1 R�ti cP1'?'íh rl,» pho.rf1lrfT ?R pç;trnf,in_,O dL João A

dionais. foi de um sucesso
o fl?UeS e arva o, prim�ITo. presidente de Santa Catharina

fantastico e formidavel, mui- ��d;ed�a r�da�:�s,l;:njoa �r��tdla d rano d; abeflrtura .de uma e�

to embora fosse consultado '

, a e e ages a con uenClót do Pe
• peryguassu.

a «quem de direito» sobre a J 893 A re l -

d
conveniencia de s _. ,

- vo u�ao a esquadra-Procedentes de Mon
bidos á metralhad���m n�e��_ tevldeu, chegjm. a e�ta �Pltal no vapo� Cidade do Porlo reforço:
tação da via-férrea' "Santa PLara OSt. revpo .uclOnFa�llhos. seu bordo vIeram Barros CassaI, coroneAS PRELIMINARES .

. . '

auren mo mto I o e outros.

Importantes preliminares serão C�tanna, OS mtegralistas de 1930-A revollIção palIlista N C II d R'b·r 1 d d d RIO do Sul em número de dá-se f 'd I b'
- a ape a a 1 eIra,

rea Iza�as na tar e e omingo, 3.800 sem contar o efeti�� _

I
orIDI ave com ate en!re, as vanguardaS revolucionarias e for.

as quais arrastarão um numero- f' . ? ças egaes que s�o, aflnal, tm:mphantes Entraram em acção os
.

50 publico ao gramado da Fede- e�2ndmo. C '

mentos de artilharia que fizeram demr)r�do bombardeio
regI'

ração Catarinense de Desportos.
U O nesse ongresso, o -0-'

Cantislas e Ruí Barbosa prelia- dr: Vasco�celos, correu ás DIA 12 DE OUTUBRO-S CYPRIANO
rão em primeiro plano, cuja pro-

mil maravilhas. Nenhum d�-
.

va terá inicio ás ] 3 horas em
sastre, r.:_enhuma desavenç�, 1492--A descoberta da America-Após uma viagem

Industria e Profissão 25 35 ponto.

I
cou�a tl�o, comu.m e com· todrmendtosa? em que teve de luctar contra os temporaes e a má vun-

EI VeículOl- e Placas 11 �78����g Iudependencia e Tamandaré quel!a a �Ia lIberal-d�o- ta e a tnpulação, vê Colombo, realizado o seu sonho de tantos an�

Viação Rural J 09:540$000 farão outra importante prelimi- c���lad reg!mefn qúeA a voss.a :tci-a d�sco�ertTa de umEmillld? novo. De bordo do Trinta foi
se-rPastoril 2:931 $300 nar, em disputa de taças. Final-

Vai a �. vo� az crer Se!Vlr a � o gn�o e erra!- ra a !Iha Guanahani a qual Colombo de-
di, Predial 554$000 mente o 1mbituba A. Club en-

com ehcJencla e oportuflIda- nommou S. Salvador. Desembarcados todos e erguida uma cruz. foi
Jor;Territoiial Urbano 838$000 frentará, em f)rélio de honra, o

de. entoado um Te-'De.um em ação de graças. tomando o almirante POg-
da Fumos e Bebidas 3: 115$000 Combinado da F. C. D. Um mo- .,

Os vossos demandas, que se em nome .dos reIs de .Castella, da �ova terra, que mais tarde pas-

,-Ambulantes 300$000 vimento de ônibus será feito de Ja s� nos parecem sagrados sou a denommar.se. Am�n�a; A expedIção chefiada por Christovão
rCado Abatido 547$000 um modo especial, entre Estreito deveres do vosso carg� b�m Colomb.o, que partira humIlde � voltara coberta de glorias, fazendo
,ft Aferição de Pesoe e Me�a$ I :095$000 e Praça J 5 de Novenbro e des-

como as vossas danaçoes c�nv_erglf par� Colombo a admiração uriiv�r5al.�s��va.lhe destinada a

I� Licenças Diversas I :235$000 ta ao �ampo da.Liga, para maior Pca�a �ue aos_homens do mlssao de a�nr a'passa�em �(\ra as doutnnas clv�hsadoras =lue fize-
n Taxa Esc,?lar 15:587$400 comodIdade do público. :SIgma Ihe� nao fosse pos-I ram a Amenca �os nos�os, dias. Aque!!a esquadnlha que partira em

! Tua de Expedient.e 2'397$800 ,

slvel ,se reUnIrem em Blum�- tres de �gosto, como outr ora o povo Judeu em demanda da terra

�".I Locação de Predíos I �760 '000
O !EA� J?A C!DADE nau, em .cousa nenhuma adl- da proIDlssão-.a 12 de Outubro do. mesmo anno, a sua cançada

A d d P 2 ..400io·00, A diretor tec.mco da.�Federação a"ntou, Visto que tod.as �las e,qu.I,pag,em aVIstou, ao .longe, Ruma Ilha, dum aspecto encantador.� .;..;
rren

am,'ehto, e,
a'iOS � I f 1 d J h d bilDt'Qros e Laudemi()s 244$000 �sca ou � segumte. equipe para o, oram �nu a as.p�.a mcontes- c ela e. osques revestIdos duma verdwra luxLlriante, d'um colorido

.....Ilai Diversa�
,

173$7000 JO�o com
.

o ImbltlJba A. Club: ta.vel tnco�ruph�lhtjade do� desconhecldoll-era. o. noyo M�ndo!
Cobrança. da Divida Ativa 3:488$ J OU

Boos; Canoca e �ntenor; Bor� no�so� Trlb�nats,. ond� ate
, '8�5-�lslta Yllp_enal a n.os�a ex-Provincia_,PJoce�ba. S:ho�olat� e- Cato; CalegQ, hOje a!n�a nao. fel aceita a dente, da Corte e com de.stmo á provmcla d� São Pedro do' Rio

�
_

Total 183:845$900 Fr.eed. Tlão,,(Damata e Ç�licoi �Oladll�s�ma e l�p:ag�ve!, teo· 9rande do Sul, désernharcam nesta cidade 8.5. Magestade,s Irnpe-'Nlzeta e Cruz. Tcd.os Oi Joga- �la da hrpotese lhqwda nos :c�aes D. �edro I1 e sua excelsa consorte D. Therela Christina Ma-
s, r-,. �", flot d '.,.,. ...J, C '

•

,-" .d··<I d"ores a,cilnll são' obrigados áO,' JUlga.do,S desses mesmos Tri- na, que vl,e.ram .acompanha.dos de grande e luz,id.a comitiva Conta-v.'allcn"amos o ii. o ,o mUplCJplO 'Oe 'rU�,�IfO na9 ter, Wl a ' ., , , b
'

.

,

- -
.

.
"

.

"
. '

... ,-

•

'.,' d' "d-'
,

Td d
' comparecImento que se dara as unaIS.

,

o entao Imperante vmte annos. A lmperatnz que então contava l"int

t-t,,�asSI,va, eo,,",��,'p.,,':mu.. '�,;�a a�;�::,I�,' �()�'rnúnicipio, é

Ufil,nde"
e vári,".da _ � 1_5 ,hora"s liO,"

Campo

da. F,',ed.'�,r,a-,-' ',d P.ür ._i,.SSO, '.',Ó d,r"" .,G',aI',Iv."ã, o'r, e., .trebs, andnods,;
a

t,odO.S saudand,o, CO�, um, SO�,riS,O, q,u<e

.. ,

be,m reHectia :
,

-tacan'd -Sí mOlh c. •• :. ,Ií f - ','

t d" , 'I ' I' çao. ,
ar vos la" se ,pOS$lve). um sua" on a c, conquIstou a sympathlil publIca, domlnlnd() lodoi os

,

.....

,,', �,e, I iO', let)aO e �, • a exuor a 04i �m arga estaa,
, . " '. _.'

cons'elho que é de e�ndat.. .Ç,()r�ções.
'
.. '

.
'.'

- .,

,lHa S. r:a4ulo.
,

'
. NE ZINHO REQUISITADO' d .. -, ,', t

' ,

d -t' N" Ih h
.

.
.,

N'·· d ,.' ,_. t" C' -,' t d b '

", es a mao, VIS o. que, es a.r- « arram as ve as c romcas os festejes que aq"uI 'se P'romb' I a 10 t.lSlna e,lMa lva. ruzelro em prospera o ' astante F
. .

·t d" L' t f t 1 t d b' 11 1
.' "�-

c:it,' 1(", "

.

.( .' r. ' , ", h, d
.

OI reqmsI a o. Qntem, o nacA. ',e, a a m,en e, se, _err,u, ara: veram e entre e es a guns pa"sselOs que abriram para os olhos d
�, I 'desu Ilt�OS �nnttls, PH01S mU.I �s .orha� os" ed�gen os 'e

� serdra m�· do Ta�andaré Nt>zinho: pafa sobre vós, e Sobté ti magn,. j- ,regio,s. visitantes,' estupendo,'s panoramas' que: os ;'ãO havia como n�s_a a os u Imame e. a mUltos pm rus em lversos pontos o mum-" t
- d ·d d f· t

'

d d
'

.',
.

-

'h
.

b ,., -..', • ,
.

, ao
..

. di '. di· ·b
.,

d' A
I represen açao. a Cl a e, Ican- u e o vosso cargo, mms os a, mais . e os nem mais pmturescos do qUé nesta verde Er �-

,

.lplO, e ma eiras . e el como 1m Ula, ce ro, angico e outras d d d· d· b '1' E p.
' ,1m

t
.

b . -, b
. ·d'· o como reserva a me�ma. Ias men,os las, uma gran,

- 'rall eua» . ra então reSIdente da, Provincia o marechal do c�va ma e, SI em que com seus preçOi aIXOS, tem 51 o exper- d' t e t d d h· , 'A T F
.

d B.
am-

!ada e'll quànti�de. 'PRIMEIRA APURAÇÃO . � �,I?P, s a, e e, 4;. Ipo�ese� po
.

ntero .. errem\ e, r!to que, com o tenente coronel Joaquim
E' t 1 i I·' d - d ba h

.

'h' d
" lhqUldas· que vos deIxara Xavier Neves, chefe do partIdo Coservador proporcionaram aos di�no ave a I, a pro uçao e n o e vm o' pro utos que gosam Amanhã faremos a primeira à- tonto h d ..

h d'
'

!:OS mercados consumidores de reputaç.ão invejavel, ,�ardo a seler.ão p,urarão do co,ncurso nesta' redar,ao- ,.

• gh�os ospe.des, a� mais cann osas emomtrações de agrado, sympa-
,. 7t)J :J ALFA t la e consl eraçao.

Pela nassa historia

i'apazesã-g� ��u conhecimento. Os
estavam prontos -p�r'a partir e, p�r
causa imprevi�la 'á .íltima hora,
sómente hoje pelo «Max» che
garão a esta Capital, ás J 9 horas.
O «Max» passará em Imbituba,
especialménte para esse fim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commercio, Industria A Gazeta

Agricultura Médicos
reçol correntes na praça de Limpos leves kilo

Florianopolls Limpos refugos kilo
-i�F-AR-INHjÇDE-tRIGO- Cedanho kilo
l

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G d
C

.

5 2 kil 5$500
atos o matto uma 4$000

ruzeiro e lOS
, L êdi 30$00ndiana 34$000 ontr�s me la uma O

(ASSUCAR
Graxalm do matto uma 3$000 Dr. Cesar Sartori

70$000 Graxaim do campo uma 5$000
69$000 Catetos médios uma 6$000 Clínica cirurgica-operações
58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 10$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !..El- PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de Íei est, (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei largo 3x31 dz, 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ----------

.
Fôrro de pinho J 6$000SAL DE MOSSORO Taboas de qualidade 2x23 dz

�acco de 60 k�los J 5$000 18$000
i:lacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos • \ 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500 , _

SABAO JOINVILLE Mercado do Rio

Caixas pequenas 4$400 FEI]AO
Caixas grandes 5$400 (Por sacco de 60 kilos)

Preto novo J 8$000
DIVEHSOS Branco especial J 8$200 I

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 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 ('Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 1 2$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pé, 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO fROUXO
Fareilo sacco 6$500
Farellinho sacco , 8$500 ARROZ IFarinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de ·60 kilos)

24$(.,00 A Ih E
.

Vél d "k'l 7$500 gu a special 42$000
e as e cer� 1 ? _ Agulha Bom 39$000Grampos p. cera kilo I $600

I J E' J 38$'000C· M' 16$500 aponez speciaimento aua sacco J B 30�OOOP6 h P· 1 •

{\ (\ aponez om
0"P oa-o-« . ..."h�.__ 1_.- ')') oi! {\{\

Ul ....O' '-'VlílUQ -� ,---

Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 \ MERCADO FROUXO
Arame farpado n, 13 rôlo 36$500

BANHA

Extra
Diamante"
Christal

-

Moido
Terceira

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

vINHO DO RIO
Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque corxões arroba
XaJ que sortidos arroba.

COUROS

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

2$800
1$800
3$000 Dr. Cesar Avi I ag

I·�a·, .

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(�ooi'ado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
_

145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000,
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000 "

20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 \22$000 MERCADO CALMO
.lU$JúiJ --

27$000 XARQUE
25$000 (por k,zo)

DIVEROSS
(por kilo)

Ex-assistente do

Dr. Pedro do Moura Ferro'
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

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

'-Advogado

Rua Trajano, n'�obrado ITelephone rr 1548

Dr. Miguel
Boabaid

Clinicá Geral « Vias nrmarias
Hemorrhoidas: -:Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid. r-Praça Pereira e Oli
veira, J4-Teleph. 1353

ConsULt .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:

.__d_a_s I 5. ás hora� I

Accacio Mo�J
. �

re Ira
.

tem seu escríp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhoJ1�: 1277.-

Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!!
Para conduzir physicos fracos para a Sande,

e.Ja(J1pew·,n"...nf\JJ.\,!;'llocf'o.....tQQ _Ao _.��l��:�� ----_. .. -

-.

ao respeitavel publico, sem exagerar o� �eug be�efl
cos efteitos, e sendo já con!lecida por distinctos clien

tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales-
cencias de molestias graves, etc. etc. !l:

i'
"

"

Ler com attenção

D �Doses: Uma colher aos àe sopa antes àas refeições.

Pharrnacia Internacional
Phco. Luiz d'Acampora ,

ESTREITO STA. CATHARINA

�---_.----------------------------------

--MOVIMENTO DE CEREAES :NO�RIO�DE JAN.EIRO
5TOCK IZm 3-6 EntraàaslZ 5ahlàas

e a 14-5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000

Mercado
-

de FlorlanopoUI Mantas Gordas 1 $800
-

17$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão preto sacco

1 5$000 Sortida regular 1 $400
Feijão branco sacco RME
Feijão vermelho sacco 15$000· MERCADO FI

Milho sacco 16$000·
Batata sacco 20$000

'

Amendoim sacco 8$000
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 7$000 gebo d
Farinha commum sacco 11 $000

T
arn�

h
e porco

Farinha de milho sacco 16$000 oucm o

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 ({ Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 ({ ltalia
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
3$500 « Hollanda

1- ij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
�anha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

Refinação de assucar ii

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$930

Caldas da
Imperatr'íz

Todas os domingosl
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

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

Parte desta Capital, 10 ,ar50 da Alfandega, as 9 e

regressando ás 1 b Il: 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.•

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

escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82

-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

::::W��iiiiiiíiiiiíiii!iiiiiiiiiii'5iiiiiiiii;';;';liiiiiiiiiiiiiiiiíiii iiiiiiíiili__íiiiiiiiii__iiiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíii ,1
- 'I

ii!
.����������.:Ii
�. ir'

I Attentae �em!
� A Agencia Moderna
� de Publicações, com séde

�.-
em São Paulo, é autoizada e fis-

11,_calizada pelo Governo Fedeal e

I possue a cata patente n. 112

� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por �I'�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras � l

I EXTRACÇÃO com globos de crystaI. i�
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-IM.IIteios são presenciados pelo povo ,;

�������Em��[(i�1i _.

l· .

o

Aérolloyd Iguassu
S.A.

F'echamento de malas]
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-IT!,JAHY,IBLUMENAU,: lOINVILLE,�CURYTlBA,
SAO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

I'::::dificio La Porta Hotel

'í
i

.I!

!

,

I

:I
1 i

r

"'I

ir-'

1St�.

i1

, '

ii

ExpreSDS Nordeste "

séap Porto Algre
l!MPREZA DE TRANSPORTC.tI, E1Vl AlJ'10MOVEIS,OMNI.

BUS E JlMINHÕE. pr

Devidamen
. I Registrada

Director Proprietar lO SANTIAGO BORBA

Linha Porto :A.'egre .. Florianopolis 9
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA 1

URUSSANG�ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLlS

THEREZOPOLIS
.

até FLORIANOPOLISVl:lapl1<;1 C'.a�(..... ��� ",.--
"',...

.

rarte de c' ronanopous as ter�rçrelfas ",,,.I - !

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDl}S E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, .159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

.

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMOES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

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

=de=

João Selva=--=
Telephonej l-í-t l Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposlto::Mercado, 36
_._�:--_

FLORiANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
I.CÓMPRA-SE· BAGAS DE NOZES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matrz: FL;.ORIANOPOL;..IS
em:

Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

. ,.�ti�

Secção de Secç�o de
Filiaes

Sociedade Immobiliatia Cafharinense Limifada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

Planta'de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José. cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

ti melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

Linda Vista Panoramlca.
Eaplendlda praia Oe banhos.

Optima nascente Oe agua potcvel, ,

Terrenos completamente planoel.
...w.... '-� ""-.0."",,,, ""''''U'-'Ii::' !;"li::o-lI:rcn. em construt'çl!o.
600 "r'I 6�upo Est'olar José Boiteux.1j

a eéOIil! 00 Districto João PessOa.

S«rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á joão
Pess8a e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5ot'iIZOade se IZnt'arrlZga da construcçBo 01Z Prlfdros

os 16tea adquiridos, mediante o pagamento da uma entrada Ó
unsta e o rlil!sta te Em pagamentos meneces,

ln/armações completas; á Rua Conselheiro Mafra. 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Prefiram sempre o ine

gualavel SABÃO INDIO de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Advogado

I

Secção de
FAZENDAS:

�JJ
Fazendas nacionaes e extrangeíras Ipara ternos FERRAGENS: MACHINAS :

�
Morins e Algodões

Machinas de beneficiar�madeira

I
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícinas- mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em-geral para-a 'lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas
,

Locomoveis, Motores, de;� espIosão, lv1otores

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos

Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces..

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
J Empreza Nacional de Naveszação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max', II
� Fabrica de Pontas URita Maria"Tí .. · Fabrica de Gelo "'Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" �

� �
.��Â.VAVÂVg.A���_"m�â���AVA'Vm'

Centro de Diversões/JAVA

Adolar Schwarz
Agente de Vapores

Encarrega-se �e classificação. medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas. beneficiadas em tá
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para �ualquer

porto do NORTE e SUL
Serviço garantido e rapido
Preços mOdicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

n j""H"O • �"-:�."",������.�.������.m.iI.ii.•a.
I Companhia "Aliança da Bafa" I �

� i FUNDADA EM .870 I�
I I Seguros Terrestres e Maritimos II

. I;. Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil::,CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000.
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS 13.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 ••

Agentel, Sub·Agentes I Rlguladorel de Avar'al em todos os Estado. I
do Brasil, no UruguaI. nas prln:'pais praçal IItrangl'ras.

�' .. Agentes em Ftortanopot is :

; I
i I Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal 19 I.I TELEFONE N. 1.083 ENO. TELEGRAFICO ALL/ANÇA' •

I I Escrítórios em Laguna e Itajaí I
tl: Sub-Agentes em Blumenau e Lages I
��.......... • .0000o...I���-.-------------
1"., I

;;::V� ... ....�

S�i�;�l!�CHADO ��;...\.�
DA �� Com

BÃI'1 V preços
v '-'A.. "�, espeoiais e

• A.((�
� horas marcadas

'-�
"" Raios X

�� Diatermia

��V Raios Violeta

Rua Felipe Behmídt, 38

Autorizado a funcionar pelo Gov�':;nô
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otima serviça��d. aar
Ambiente seléto

som do repertorio do
"Java-Jornal"

Ao

Fiscal -- JOSE' MARTINS

Pr��� 1Fi nA NnVAmbro

Atentae bem!
• _

A Agencia Moderna de Pu-
�hcaç�es, com séde em São Paulo,
e autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

r-;ormidaveis lorlelol proprlos, It':-::-l
por semana, todal as "gun
das, ter9�s e sextas-fe'ral,

Extração com global de crIstal.

A rnaxima lisura & honestidade, pois, OI lor...
1"08 silo p"lIncladol pelo povo. I.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'�'�' " SE'RIE ã I rfR�=*�*:*�ll PELA LIBERTA-

Auxiliadora Predial SIA Qua��i;I��p�����ebOI l�ig�1 ÇAg�E�S��NI'
I RIO, 9 - Realizou-se, hoje.

Festa de .Santa Te- 110 Teatro João Caetano, uma

rezlnha grande assemblia públéica orga-

I I .

zada pelo Congresso da juventu-
, ,

[ (nome do votante) jUl'zes e Mordo�os para a íes- de do Brasil, em pról da liberda-
-

- t� de Santa Terezinha do Me- de da menina Gení Gleiser, pre-
nmo jesu� no ano de 1936: sa ha noventa dias e ameaçada

I I
1 a.jUlza•.d. Oda de Oliveira

I
de ser expulsa do país.SE'R IE A Ferraz; 10. juiz, dr. �derbal Ra- Participarão da Assembleia or-

l' ,
mos da SIlva; 2a. JUiza, d. Ceci ganizações culturais esportivasQual o, malhor Jogádar de Campos Faria e 20 juiz, sr. ..

'

.

•

de fut.lial? coronel Lopes Vieira. pARA chamar uma LI-
Mordomas: Sra. Argentina Cal- mousine é só discar o

d�íra. sra. Belarmina Duarte n. I.�22. O unico
SIlva, sra. Olga Garofalís Cam- telephone das Limousines.
pos, sra. Malia Rotulo, sra. Lui-
za Moellmann. sra. Emília Bei-

-----------

rão, sra. Flora Pereira, sra. Felici- IrradlaçãD
dade de Souza Vieira, sra, Emília da' A Ia'm'Rodrigues Avila sra, juventinaFer-

. .-
reira, sra. DulcinaCunha, SIa. Ale- nha

r--= xandra Antoniades, sta. Felicidade

I �É:'R IE: A Tr0!1lpowsky, sta. \1aria do Pa- A estação alemã DJA, onda

Qua,i o club...• d. fut.bol
trocimo Coelh�, .

sta. �Aur�lia Sil- 31,38ms., irradiará amanhã ó
.

va, sta, Tt!.rezinha Caldeira �as- programa abaixo, para a Ame!,

mail Ilmpatlco? tos, sta. Hllda Ramos da SIlva. rica do Sul.
sta. Eli �ui�hon Pereira de Melo, A's 23,15 corresponde às
sta, M�na do Carmo Barbosa e 3,15 hs. no Rio de Janeiro e
sla. Alice Luz. 7,15 às I 1,15 hs.

'

I
Mordomos: des. Pedro Silva. 23.05 Anuncio DJA (ale-(n.ome do volante) . dr. Henrique Fontes. srs.: Miguel mão espanhol)' Can - I

I M I· J
.

L'
,. çao popu ar

.......... a.tl, arme inhares, dr. José alemã,

I�'�-------'_'l
BatIsta d� Rosa, Dió�enes Go- 23.10 Radio infantil: Hora de

SE'R IE B mes,. Jose d� Paula RIbas, He- fabulas.
ro.ndmo Ávila. Gumercinndo Ca- 23.25 Musica pequena.

Qual o melhor jogador minha, Orlando Brasil, Erico Cou- 23.40 Entremeio.
de futebol? to, Jose Mansur, Osvaldo Costa, 23.45 Ultimas noticiaeíem.ale..Amaro Coelho. Jorge Daux, Djal- mão).

ma Gonçalves, Osvaldo Silva, Ar- 24.00 Para o crepúsculo d
naldo Outra e Secundino Carrei-]Domingo.

o

rão. 00. J 5 O nosso concerto para
o Domingo.

A SITUAÇÃO FINANCEI- 1.J5 Ultimas noticias(em espa-'

IRA DO PAI'S nhol).
.

J .30 O alforge prudente. Um

Protestam .

RIO, 9-Acedendo ao con- jogo de canções por Waldemar

RIO 9-
. vl�e. do sr. João Simplicio, O Wendlandt; Direção Eugen Son-

• J, _, __,� •

Imprensa des- minístro Souza Costa compa- ntag .

balhadores bãranõs; "repte- peciar ua
_ �lií1l6�â\')";__'� p,c;.-

? 1 r;
.

P'�,.. d"�f)ortiv().
sentando cincoenta mil deles, nanças, afim de expôr a si- aos ouvintes.

enviaram ao Ministro do tuação econômica e financei- 3.00 Ultimas noticias (em ale..

Trabalho, protestando contra ra do país e fazer uma ex- mão).
a concentração integralista planação da orientação do 3.15 Leitura do programa
na Baía e em Santa Catarina, govêrno quanto á matéria (alemão, esp.). O mais importao
caso este que agora vem ao orçamentaria em estudo na te da semana. Despedida DJA
cartaz. Câmara. (alemão, espanhol).
��e��s �� oe��e.·�G��!,.�.N este E�tado foram contemplados até esta data 194 socios no total de Rs. "<!r ��� ��

�.

!
,3.113:000$000 I a d

•

UVO�r���n!Il�!A. I 1 e Qutubro I
_{!.--"...------..,.----���" o o

���-------_---. • 6
Dr. SYLVJ() B.II·Dr. Ivo d'Aquino D· .�

fi COrLOSSAL SORT'EIO '.

FERR "RO. Advogado VEN E-SE a quinta ca a e •
fo\ da Villa Affonso Mi-

cholet, no districto João NA
pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

A (jAZETA

PLÁNÓ «A·
11 á. DISTRIBUIÇÃO no Estado d�. Santa Catarina, aprovada pelo Fiscal

Federal Dr. Ayrton Martins Lemos, Potto Alegre

CONTRATO NO.

J 4 - Luiz Schwarz,

845 - Erwinó Steffen�
470 - Fraricisco Wueger
910- Walt�r Voss,
947 - Guilherme Pawlowsky,
346 - Max Mayr Sobro .•
120 - Nelson Seára Heusi,
67,3 - Urbano Gern,

1·) Antiguidàdê
PONTOS

Blumenau, 14:000$000
2') SEM JUROS

joinvile, 5:000$00P
Blumenau, 5:000$000
fllumenau, 10:000$000
Blumenau, 7:500$000
Rio do Sul. 5:000$000.
ltajaí, 35:000$0.00
joinvile, 31 :OOOctOOO 98:500$000

3.741
3.491
3.450
3.448
3.416
3.401
3.392

2') EM�RETIMbs A JUROS DE 6010
617 D R

.

P.Ar
_. r. icardo Gottsmann, Florianopolis, 15:000$000 (parte de Rs,

70:000$000
, 636- Alcides Caldeira Taulois,

J38-'Carlos Schneider & Cia.,
1 J4- Erich Muschelleck,
1.176- Joáchím v, Critzbuer,
,1.089- Ernestine Kosse.

»

Joinvile,
19invile,
Blumenau,
BJumenau,

5:000$000
25:000$0.00
30:00d$000
7:500$000
5:000$000

resto

3.392
3.389
3.378
3.353
3.345

I
87:500$000

� j" r

PLANO «Ea»
4a.) DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA

I') Antiguidade
4021-·Raul Deecke,

4J 99-AEfonso Ribeiro Sobr .•
4091--Frederico Birckholz,
4203-Julio Lopes (em nansí.)

Blumenau, 8:000$000 parte
2. SORTEIO-

''V

Lages- 15:000$000
Joinvile, 4:500$000
Blumenau, 3�500$000 13:000$0000·

resto

parte

3.) POR PONTOS

SÉRIE «1»
4.155-Eugenio Arnaldo Buehm .. , joinvile, 4:000$000
4.209-Leornardo Bitsch, São Francisco, 15:000$000
4.157-.Erwin<" Strobel, Joinvile 5:000$000

, 4.035"",:"Le�poldo Buerger, Blum�nau.(parte) 5:000$000..__ - - -

136:700$000
56;42�$49�

--'_

::_:= Dr. Renato= ENDE SE
RECElJE DEPOSITOS •

I V·
'-

'. uma. pequena ca- . PfH5ftH_Q_O 05 •
_Barbosa_:__ sa na. Rua General Bitten- G •

ADVOGADO
.

court n. 67; mais duas pe_
SE UINTES JUROS� •

quenas e um chalet grande á lUa CIC Limitada S·l. ala. •Rua Trajano, 2 (sob.)

1-
Duarte Schutd,25. CíC. Aviso Previoõ·l. ala. .',Fone 1325-Atende cha- A CAFE' ES P,

.1· trata.r no .. . � razo Fixo g.,. ala. •mados para o interior. T EL
'

.

r---......:,__...;.�.;:.;.,;.;;";.....,.".,,,.: R LA,. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiillii: .......--------- .

SÊRIE «II»

5018-Frederico Sanchez,
5009-Carlos Tiefenses
5'022-Moacyr & Dorrit,
5.037-Ewaldo Koschel,
5.007-Curt Schimmelbusch.

SERIE «III»

55 16-Waldernar Sander,

cnnica de Crianças-M�
(estias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

CONSUL'fAS:

Das 9 ás 11
Das 16, ás 18

Rua. Trajano, 21
Fone 1384

Dr: Aderbal R.
da Silva
Ad.v()gado

Rua CQns. Mafra, 10· (sob.)
Fone.s 163' e 1290

Escriptorio :-Rua 1 5 de
Novembro n. 50

I (Eàlficio Caixa AgricolO)

I_ TELEPHOHE. 58

Dentistas
I

Luiz Freysleben
[Cirurgião Dentista ,

- RUA DEODORO.,;- 30 _'
..

l preclla... alugar uma ca

l sa com relativo conforto,

I. para ca.sa1.de tratamento., Tratar
_

no Largo G.enera I
, Osorio .38.

, l
'

,.

resto

1,735,
1.496
t .47329:000$000

Blumenau,
Blumenau,
Blumenau,
Rio do Sul,
Blumenau,

4;000$000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
3:500$000

(resto) 568
536
528
522
512

(nome do jogador)

I
I

!
I
!

j

i
. �

,.li!
III"

I!

ii
j
C

h
..,

27:500$000

Blurnenau, 1 :000$000 168parte

BLUMENAU

Banco de
Crédito Po
pular e Agri-

. cola de San- '

ta Catharina
(Soe, Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano: n. 16
(Edific:io, proprio)

Capital
" Res,erva

(nome do clube)

(nome do jogador)

j
clube a que pertence o jogador

L=<nome de volante)

(nome do cluhe)•
•
•
•

(clube a que pertence)

(nome 'dó votante)

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Prem ios em mercdorias

5:575$·000
,Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidadé na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDI��,MU-r-UQ PRE-
D IAL" destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada ê accessivel á todos-asOOO

Exige apenas a oontribuição de
1$000 pars cada sorteio

Inscrevéi-vos !
•• •

•••'----- .

Habilitai-vos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POVOA DO

�_rOSLIN O Lira Tenia, com signifi..COSTA cativas camemaraç6es '

Oslin Costa, o nosso de-
f t· 9 •

'

dicado companheiro de tra- as eJa o a. anlver-
balho, faZ" anos hoje. sar·aInteligente e esforçado, I
Oslin vem com brilho ven- ••-----

D t cer.do todas, as etapas da in- O Lira Tenis, o aristocratico club da colina, come-
e�p�r es" grata profissão de imprensa, mora, hoje, a passagem fulgurante de nove anos, bem vi
Continuação da za: pagina aproveitando, por outro lado, vidos, de remarcada existencia.

VEM O INDEPENDENCIA as horas de folga para �o�ti· Grandes e espetaculares homenagens assinalarão
nuar o seu curso acadêmico o dia do Lira,
em nossa Faculdade, A' noite, nos amplos salões, artistica e lindamente
Para nós, os que fazemos ornam�ntados, real,iza-se, após � ceremonia da ,coroaçã()

A GAZETA Oslin é não só das rainhas da Primavera e do Riachuelo, respectivamente,
o companhei;o de lut�s, como g�aciosas se�horinhas Elsa Silva e, Estela Amaral, a sole-
o amigo leal, que se alegra mdade culminante, -o gran,de ball�. .

e se sente bem no convivio A festa com que u Lira assinala o seu nono am-

da redação. v�!sario, ,s�rá uma das �aiores e ,mais e�tusiasticas .re�
E', por isso, grande o nos- moes SOCiaiS a que a socleda�e_flo�lan�pohtana tem assisti

so contentamento no dia de do, porque tudo assegura o êxito inevitável.
OS CEARENSf:S VEN<::E-

hoje. A GAZETA, rejubilando-se por esse destacado íãto,RAM felicita a incansavel diretoria do Lira Tenis, efusivamente.A quem possa
interessar

VOZ

1:c���:a:�����·:*=*::*t.&"OO���"r*--:*:1
I Nossa Vida �H���H!�� �����ji

Dez. Americo Nunes De regresso á Capital da Re-
, ,. publica seguiu, ontem, pelo Itatin-

Aniversaria-se h?Je o sr
.. de,- ga, a caravana integralista com

sembargador Americo da Silvei'
posta dos srs. poeta Mairink,

ra Nunes, membro da Côrte de Rui Arruda Alfredo Busaide e

Apelação e do Tribunal Regio- outros que veiu participar do Con-
nal Eleitoral.

gresso de Blumenau.

Na partida de futeból in-
terestadual, realizada em

Belem do Pará, entre o Ceará Certos de que V.S. saberá Dia do CongregadoF. C. de Fortaleza e o Pais- considerar devidamente n] dizeres,
sandú, tri-campeão local, o caso sejam meditados. pedimos a

primeiro venceu por 3 x 2. 51 melhor atenção para o seguinte:
V.S. decerto não ignora. que os Prossegue, COITl.muito fer- E Saltará da Cama SentiJJfb_
farmaceuticos, peritos conh�cedo-I vor.!. O tridu,o que, ern'prepa- Bem e Cheio de Vida
res de formulas, não se Iludem, raçao ao Dia do Congrega-

o Tigers de Detroit, em com os reclames sugestionaveis de do, se vem rea lizando � na
partida decisiva do campeo- diversas fabricas, relativos a di- Catedral Metropolitana; Iás
nato de basebol, venceu versos produtos para uso popular. 19 horas.
por 4 x 3 o seu forte adver- Saiba V.S., que os farmaceuticos Fez-se ouvir, ontem,'o
sario, em Detroit, o Chicago do Brasil, fazem uso proprio da revmo. Padre João .Reitz,
Club. Guaraina, despresando os simila- dignissimo Cura da Catedral,

res, porque apresentam inconve- sobre o tema "Jesus Cristo
nientes. VoS. póde constatar a ve- e seus direitos sobre a socie
racidade desta afirmativa, dirigin- dade". Suas palavras vibran-

,Dumingo na Capital,da Repu- do ao seu farmaceutico a seguinte tes e incisivas, ouvidas com

bl,lca Flamengo e Flum�nense pe· pergunta: Qual é a sua opinião O maior interesse, calaram
I�Jarão em luta sensacional, �m acêrca da Guaraina? E ele res- profundamente no grande nú
�Ispu.ta do c,ampeonato �e proíis- ponderá: Guaraina? E' o meu re- mero de congregados pre-
sionais. Car�I�re, que ,havIa regres- medio, porque não deprime o co- sentes. dsado � Curitiba. sera ,novamente ração, não hiperacidifica o estô- Fa!ará hoje o revmo. Frei

RIO, ll-Ante·ôntem, no experimentado na mela-esquerda
mago nem ataca os rins, sendo o Evaristo Schürmann O. F. M.

salão da Academia de Co-
em logar de Nelson que atu?u Ira-

analgesico ideal para a dôr de ca- sobre o tema "A recepção
,

N 1 H camente contra o America. O b a dos Sacramentos" Omercio, os srs. e son un-
FI t' bai d FI i eça.

h- ,

7 h' hgria conhecido magistrado amengo es ,a a aixo o um -

Ao que V.S. poderá redarguir: Aman a, as oras, a-

e jurista e Mario Garneiro nense em ��IS p,ontos para obter Porque então o senhor vende os verá solene comunhão geral., ' ,
a tara "Eflclencla". Entretanto o "1 d G

'

i sab O exmo Arcebispo Metroadvogado criminal mantive- :$, '
sirm ares a uarama, SI sa eque·

-

ram perante gra�de assis- Ámerica està á frente d� ,tod�s eles têm esses inconvenientes? politano celebrará a Santa A propósito da inaugurarão 00� , . para o campeonato de profissionais O d' 'I Missa Y

tencla Interessantes e VIVOS
17 h

- ca, eu ven o os slmlares,' Pavilhlin r"tari.nên�e o. sr, dr. Se-,
" ,com pontos gan os, enquanto - _,' . ._ r-'-- - .... ' . .L__ ..J_,,..{,,, J ;:J,JO HUI a:s, t' d F '

bdehar8ft. �rilil<> ln..,üíllç'á\ya,'U'a ._ . - _ .... - '''15'''' reclames, faz questão de os com- os soldados marianos concen-
cre ano a azenda rece eu o se-

e a d t B 'I O com I 5 e o Flamengo em 3 com auinte telegrama do dr. Anto"';"" �P n e mor e no rasl .
"

.

prar, porém, si em vez de vir trar-se-ão no adro da Cate- " .......

dr. Hungria sustentou, em
14. Vencen?o o Flamengo, esse

buscar tais preparadq�, pedisse um dral, e levarão a efeito uma
Botini, delegado do Estado de .

brilhante tése, que a pena de � a r c-h a: a ,para 16 pontos c?nselho. indicaria o' meu analge- solene demonstração de fé
Santa Catarina junto á Exposição

morte não corrige nem evi· f�cando assim as pegadas do Ame-
SICO. dirigindo-se, para isso, a� Farroupilha:

ta o crime antes é inútil e
rIca, No campeonato de amado·

V.S., si não ouvir estas pala. Paço Arquiepiscopal, onde
«PORTO ALEGRE, 10-

ilo'gica.
'

res o Flamengo está em I' ,lugar ,

't
'

'd se fara-o OUVI'r dl'v"'rsos Congratuio·me Vossencia pejo bri-18 FI vras, ouvira ou ras, cUJO senti o ... ara-O d G
'

I 'f' com pontos o ummense h d d Ihante .sucess'" esta' fazendo mos-r. amelro, C assl Ican· ,
, a e ser compreendido, ores. '"

do os presidios de conforta- com 14 e o Amenca e� 3' �om truario Pavilhão barriga-verde lia
veis hoteis para malfeitores 10. NO,c�mpeonato de Juvems o Dr. Gustavo CIDADEDO VATICANO, pouço inaugurado. Atenciosassau-
narrou uma série de crI' - Flu esta a frente com I 7 e o

IOF
'

"rl dações. Botini. ')FI 14 3 O Bar
- OI constttUl ....o hoje no

mes hediondos, que, a seu
a c�m po�tos em '. rosa Vaticano de Roma, o tribu- �_. __.vê r, só com a morte do de- ��enca que vmha se �ante�do nal para in, t.rod_ução" da cau-··.CJne Imperialinquente seriam punidos. mVlc�o no c��peonato fOI vencido Realizou ontem, uma COl1- d b t f d dd f t d 1 FJ sa e ea I lcaçao o pa re Serà inaugurado h

.

Terminados os debates, e ?rma ,nI,1 a pe o am�ngo ferencia na séde da Ação In- H 'th G
. , 0Je. com (.JCHEI5F1m UH5...

reuniu-se para julgar a ques-I dommgo ultimo por I xO: camdo tegralista Brasileira, nesta
yacm e omner. soberbo filme-1?,umba, no dis-

Acha-se nesta cidade chegado de tão O Conselho do Departa- tambe,n, frente o Andaral, o Ban- cidade, o eminente homem Serviu durante sessentaanos
trito de João Pessôa, o Cine /,...

Paranaguá, o nosso estimado con- mento Universitario, deci- gu por 2x I, o Vas�o frente o di"letras e publicista consà- á Santa Sé perio, da ftEmpresa Cines Coroa-
terraneo jornalista, Vinicius de dindo, em escrutinio secréto, Botafogo por I xO, fmalmente o grado, dr. GlIstavo Barroso, CIDADE DO VA!ICANO, dos", desta ca pitaI.
Oliveira, redator·secretario do por 21 votos contra 3, con- Bom4sucOessoAvencte� °d MOotdesto membro daAcademia Brasi- dlOa (dGO)s-Falecetu hOJe °t'f��ar- AMOR. E ABC ..•"Correio do Sul". de Laguna, tra a pena de morte, por x, es rea e o no leira de Letras e um dos aposen os pon I ICtOs, ANKARA, II _ Os turcosonze Flamengo. deu impulsoinex- expoentes ma'ximos do nl"'- Eduardo Pezzoli, que serviu

Irp�a�s:';:::tF.aa�S��:U:7:L:��:zB�:=:�lr�;rO��L"li plicavel.
• viS���a����:�i���o de s:a �����t�é.sessenta anos á Eso:'�ãiO�;�?�:�:���

H �
S.: M. Amar a exma, espôsa, hoje de ma- mal Ataturk. Tambem os anaHa-

I � Arte nhã, via terrestre, seguiu para Uma 9 re've betos se apressam em adquirir os� (Formula do DR. BACHMANN) � O sul do Estado, onde VI' "'I'ta- hIM � '"

C
con ecimentos necessario�, pelo� A venda em todas as pharmac.ias e casas , rá _os nucleos integralistas na anta. que as escolos públicas estão' S1J.'ooIL de perfumarias. .

�I Assinala-se h�je a p.assa- daquela região, viaJando em • perlotadas.;;;:;ii!l#*,������e;������� gem d� 380, anIversano d� seguida, sempre pÔr terra, ál
relra '

----------__fundaçao da S, M. Amor a capital gaucha, devendo aí Três por dia'I
Arte,

. presidir um conclave pron- RIO, 10 - O COlreio 4 r-
- , •

I '

Fundada em 1897, a «A�or vindal de adeptos do Sigma. Manhã veicula a existencia e Reuniram-se os padeiros.a Arte» mantem, desde en· dtão, uma apreciada banda
rumores e, uma gréve do pessol Que por solidariedade,

música!. da Cantarelfa, dizendo que � Não quizeram concordar
Comemorando tão cara da· A Id'O Luz autoridadts fluminenses, convicta, Com o Prefeito da cidade.do seu carater politico, tomara�ta, a veterana associação rea-

m d'd t'd d 'II' á
-

I
'

N
,.

.

. e I as no sen I o e eVlta- a. Sobre o caso agora em fóco•.Izar uma sessao so ene, as a proxlma segunda-feIra,
19,30 horas, para posse da ás 17 horas, deverão reu- Juiz eleitoral ; Que não é de sensação.
sua nova diretoria. Para essa nir-se os associados do Club

-,.
- Mais duas gramas de peza.,

solenidade, sã-o convidados! de Regatas Aldo Luz. Por ato de ontem foi no,
No pezo leve do pão.

todos o� socios e suas fami· O assunto a tratar-se, nes- meado Juiz substituto do

�._
d dlias.' sa reunião, é referente ás Tribunal Regional Eleitoral as, como, tu,.o. no mun �.

Amanhã, a banda músical provas náuticas de Novem- deste Estado o sr. dr. Vas-
Teve prmClplO e te� fun

da sociedade farà uma retre-. bro, e interesses que se rela- co Henrique d'Avila, ilustre
1 povo espera � conha

•.
ta no jardim Oliveira Belo. Jcionam com a vida interna Procurador Geral da Repu-

No seu Pfefelto AmorlDl.
A Gazeta felicita. daquela vitoriosa entidade. blica.

T. M..

Ássinala-se hoje a passagem Encontra-se enfermo, ha dias, o

-do aniversario natalicio do nosso nosso distinto conterraneo sr, AI·
estimado conterraneo sr. Mauro cides Araujo, oficial de gabinete
Ramos, fazendeiro residente em do sr. Secretorio do Interior e Jus·
Lages, em cujo municipio é pres- tiça.
tigioso politico. Sendo muito esti-

HABILITAÇÃOmado e conhecido na região ser

rana e nesta capital será muito fe
licitado.

Estão se habilitando para ca

sar:-Josué Di Bernardi e srta.

Maria Lídia Póvoas, ambos 501-
Sra. Pereira e Oliveira 1 teiros, naturais deste Estado, do-

R' h
' ' ,\miciliados e residentes nesta capi-egrsta-se oJe o amversano

1natalicio da exma. sra. d. Ade- ta_. _

·laide Caldeira Oliueira, esposa do
sr, ceI. Pereira e Oliveira.
A veneranda aniversariante

goza de inumeras amizades nesta

capital.

RHIVER5RRI05

Mauro Ramos

Jorge Souza

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o nossso distinto conter

raneo H. Jorge Souza, diligente
i!tO funcionario da Diretoria Re

gional dos Correios e Telegrafos.
Faz anos hoje o menino Ame

rico, filhinho do sr, deputado
Barreiros Filho, ilustre l: Secre
tario da Assembleia Legislativa.

Faz anos hoje a exma. sra. d.
America Morais, esposa do sr.

1-..."0'';' "naincIPal.
'

fAZEm AHOS H01E:
a exma. sra. d. Benta Gon-

çalves, esposa do engenheiro geo·
grafo Pedro A. Gonçalves, fun
cionario estadual;

o sr, Ad Luz, chaufeur da
Diretoria de Obras Publicas;

a exma. sra. a. Marcelina
Melo, esposa do sr. Francisco A.
de Melo, comerciante nesta pra
ça e membro do Diretorio Libe
raI da Capital;

o TIGERS VENCEDOR

Se está triste e Mm nnimo para "i-. ....
recorra aos aaes laxantes, ete., lia '4II!JJC!
rança de um a11i'fio milagroso, Nada _
seguirí.. Taes remedios estimulam 09 _.._
tino. sem tocar a C&usa-o seu FlGADO.
Elle deve destillar diariamente quasi_

litro de biles nos intestinos, Se a bíler __
flue normalmente, os alimentos lIiio aãa
digeridos. apodrecendo nos intestiDca e ....
:mando gazes que farão crescer o_ ae.
mago, e o seu paladar ficar..�;
surgirão maneh.... pela pene e uma di.....
cabeça impertinente o atormentaTá. T.....
o seu organismo ficará envenenado.
A. piInJas de CARTER são infalJiftioo

para activar o íunceionamento do fi�_
Contêm propriedades vegetaes nofa1tu..
Experimente um vidro. Custa pouco. p....

�ilul�.CARTER em qu"lquer phazmaci&;,

OUTROS PARTEm:
O Independencia de Buenos

Aires visitará o Brasil ainda
este ano. Era antigo desej o
dos diretores desse ciube
fazer essa excursão que se

dará possivelmente em No
vembro.

Triduo Preparatorio

Religião DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELAIOS

CAFE' BOM 50' �o
.JAVA

Praça I 5 de Novembro
.,Antonio Paschoat

A pena de
morte no

BRASIL

FLA X FLU

pavilhão catarl
nense na Exp.
Farroupilha

LIRA TENIS CLUB
FLORIANOPOLIS
Baile de aniversario
De ordem do Sr. Presidente tenho o prazer de

c'Jnvidar os Srs, Associados deste Club e suas Ex
mas. Familias para assistirem ao grandíoso

BAILE DE ANIVERSARIO
que se realizará em a noite de sábado, 12 do cor
rente, ás 21 horas.

TRAJE BRANCO ou RIGOR.
ORLANDO FERNANDES

I' Secretario

'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




