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RIO, 24 - O "Diario da
Noite" publica a noticia de que o

sr , Washingtoil Luiz escrevêra ao

A esquadra combaterá lider republicano paulista sr. Ro

RIO, 25-A esquadra apresta-se febrilmente para
berto Moreira, aconselhando que,

O combate aos rebeldes. no caso de um rompimento do si-

Talvez amanhã deverão seguir para o norte os pri-
tuacionismo paulista com o sr.

meiros navios de guerra.
FI6res da Cunha, governador

Estão de rigorosa prontidão, aqui, todas f gaúcho, o Partido RepublIcano
de terra e mar.

as orças Paulista d-veria ficar com o sr.

� O PRESIDENTE DA- RE"".lI;::'::::�Ie�:Ii�i;:s I:

PU BLICA LEVANTOU
HOMEMCONTRA HOMEM!

--A LUVA

um r vot
proporções
A exte;-'sao do movimento

RIO, 25-0ntem á tarde, deflagrou nas capitais
pernambucana e riograndense do norte com repercussão
em algumas cidades do interior dêsses dois Estados um
movimento revolucionário de caráter comunista de gran-
de extensão.

'

Participaram dessa subversão os batalhões de ca-

çadores do Exército, com séde em Recife e Natal auxi-
li qs por milhares de civis, de várias classes s�ciais.

a.tal em ooder dos
revoluc�onarios

RIO, 25-Noticias de Recife, informam que Natal
está em poder dos insurréctos, tendo o governador poti
guar, d�. Rafar,1 Fernandes, abandonado aquela Capital e
transferido a sede do governo do Rio G. do Norte para
a cidade de Macaé.

Combate-se nos suburbtos de Recife
As mesmas noticias inf -rrnarn que se combate de

scsperadarnente, ha 24 horas, nos suburbios de Recife.

Olinda tornada pelos insurrectos

. R.ECIFE, 25-0s rebeldes, após vencerem grande
resístencia das forças legais, apoderaram-se da vizinha ci
dade de Olinda, onde se verificou sério combate.

o exodo de Arei�s

RECIFE, 25·-A "iH
.

massa a cidade, temen(fJI, li

'-d.e Areias abandona em
,\

âtaque dos rebeldes.

A primeira esquadrilha
RIO, 25-Partiu pela manhã para Recife u.na es

quadrilha de aviões de bombardeio.
Num dos aviões viaja para o teatro dos aconte

cim.e_n�03 o general Manoel Rabelo, comandante daquela
regiao.

Outra esquadrilha
RIO, 25-A�s 11 horas de hoje partiu para

Ie mais uma esquadrilha de aviões de bombardeio.

o ministro da Guerra seguirá
RIO, 25-0 ministro da Guerra, sr. general João

Comes, segundo se afirma, ainda luje, partirá via aérea
para Recife onde vai organizar a resistencia legal.

Os jornais dizem que esse ministro vai contratar
ali seis a sete mil homens.

Combates em Afogados
RECIFE, 25-0s combates entre os rebeldes

gais estão se travando, no momento, no arrabalde
gados,

Os oficiais dos batalhões de caçadores do 21' de
Natal e do 29' de Recife, que não aderiram ao movimento
se acham prêsos.

�

RIO•.23�-Diz o "O Globo" em sua quinta edi
çao de hoje: O sr. Getulio Vargas, conhecendo os
termos da entrevista dos srs. João Carlos Macha
do e Flôres da Cunha, ôntem á tarde. em Porto
Alegre e vendo que não podia aceitar as condições

I· impostas pelo Rio G. do Sul, respondeu ao sr. Flô-

Ires
da Cunha q.ue ficava com liberdade para agir

como melhor ditasse o seu patriotismo. mas não
aceitava acôrdos em virtude de imposições. Con

I
servaria os seus ministros. Não substituiria ne-

L:um'" __II

mist de grandes
anunciam que estao sendo adotadas naquelas capitais e

respectivas regiões militares enérgicas medidas preventivas
contra qualquer ameaça de perturbação da órdem.

e trç
I Estado-de-sitio para todo o

Brasil
RIO, 25-0 presidente Getulio Vargas enviou á Câ

mara uma mensagem pedindo a decretação do estado de
sitio para todo o territor.o da Republica.

Hojf! mesmo, ouvida a respeito, a comissão de

Constituição e Justiça já opinou favoravelmente quanto á

aplicação dessarnedida.

o pres. Getúlio telegrafa
RIO, 25 - O presidente Getulio Vargas, telegrafou

ao presidente da Assembleia pernambucana, c que está in
terinamente á testa do govêrno daquele Estado, comuni
cando todas as medidas adotadas e declarando que espera
de seu esforço e de sua energia que o momento seja cir
cunscrito e jugulado de pronto,

Em B. Horizonte e em S Paulo
RIO, 25-'Noticias de Belo Horizonte e São Paulo

A VOZ DO Sem quaisquer ligações politicas.POVO
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da confusão
Carne e café para a

Italia

RIO, 3-Passaram a bordo
�u�,�...����_���-�*_ ..... ::-�.............,.���mr�w;��������������������- do Auguslus 300 voluntarios ita-

no ambiente poUtico nacional ;�a�os��ete��: Ái.�s"2�ar�:
Montevidéu, 80 em Santos e 17
que embarcaram no porto desta
capital.

No mesmo navio seguem vàrias
partidas de carne e café brasi
leiro para a ltalia.

Nem sem S. Paulo, O
nem contra S Paulo

O sr. Otávio Mangabeira. de
putado baíauo, "e ex-ministro do
Extii;'

,

'�9, ao Jornal do
. ándeirantes, nes

ta hora, não podem ser sustentá
culos de homens, nem de interesses

;Jartidários mais ou menos estrei
tos. Pr:sando as suas grandt's res

ponsabilidades na vida pátria, cum
priria a S. Paulo desfraldar uma

bandeira nacional." E afirma que
não compreende "pclitica brasilei
ra sem S. Paulo ou contra S.
Pauloll• Esse, ajunta, é o pensa
mento das -opósiçõe� coligadas,
que não ambicionam o poder, so

bre novas desilusões e novos sa

crifícios do {Jovo e das instituições
republicanas, mas tudo farão em

torno de uma nova láse politico
administrativa, á qual, como era

bem de ver, não poderia ficar sob
a vontade do sr , Getuiio Vargas.

Calamitoso
I «Confraternização, dizendo que,

COMBATERA· AOiSR. ouvindo ao sr. Batista Luzardo,
GETULIO sobre a politica sul-rio-grandense

ele disse as forças partidárias,
gaúchas marcham a passos largos,
para o congraçamento guardados
os principies e as dcutrinas de
cada uma.

E' preciso que os seus parti
dos se congreguem para sustentar

a democracia, onde quer (,ue ela
sossobre ou periclite. O mal da
politica estadual, em nosso país,
pensa ele-tem sido, precisamen-

O VERBO- PAMPEIRO E' te, a desagregação violenta das

PACIFICADOR suas correntes de opinião; desse
conflito é que decorreu, através

RIO. 23-0 sr. João Neve" de toda a nossa Historia, o en

da Fontoura, em entrevista á «A Iraquecimento da autonomia dos

Noite» disse: Estados de uma parte, e o exces-

- «O deputado Cristiano Ma- sivo p.edornínio do poder central,
chado levou ao sul uma impor-] de outra.

, .

tante missão junto aos chefes fren-1 Quando a nação se divide, se

teunistas, sendo acreditado para" I fragmenta, numa .han. tão grave

isso por urr.a carta assinada pelo com� esta, de pengosos surtos ex

sr. Borgr!s de Medeiros e por tremitas-é necessario que nalgu-
ma parte do Brasil se dê o exernmIm.

O motivo da escolha do de- plo, a esperança e o começo de

putado mineiro foi feita para dar uma consolidação, de uma conlra

um caráter nacional e r ão de nos ternização, de uma entendimento
sa politica regional á sua missão». salvador, de todas as 'reservas da

Prosseguindo diz: democracia ameaçada».
-"Realmente o êixo da poli-

litica nacional está em Porto
Alegre. Náda loi ainda decidi
do. Continuamos na nossa posi
ção

.

de sempre. Mas acredito que
de hoje até segunda-feira as re

soluções serão tomadas. Então o

país conhecerá os rumos que vai
s guir com firmeza e decisão, por
que esta situação de incerteza não

pode se prolongar e todos nós
estamos sofrendo, diréta ou indi
rétarnente, as conquencias de tal
intranquilidade, E necessario que
haja patriotismo e espirito de re

nuncia por parte de todos em

beneficio dos altos interesses do
Brasil» .

Horrnonlos e não
mais Extratos

RIO, 24 - "A Nação" publi
cará amanhã uma sensacional en
trevista com o H. Artur Bernardes.
sobre ....o momento politico, na

qual 'aqúêle chefe miríeiro declara
que aceitará a chefia do sr general
Flôres da Cunha num movimento

pacifico, d ntro da órdem, contra

o SI. Getulio Vargas.

Esquivam-se de tra
var a batal ha

decisiva

ASMARA, 23 -Os corres

pondentes de jornais estrangeiros
examinam o conflito !talo-Etiope,
principalmente no que concerne

aos fatores estratégicos e à orga..

nização dos serviços de reabaste
cimento. Uma agencia estrangeira
declara que o comando geral ita
liano procura travar a baralha
decisiva, à qual se esquivam os

abexins, usando de emboscadas e

escaramuças, para cansar as tropas
italianas. Essa agencia afirma ain
da que as sanções contra a Italia
e o fornecimento de víveres e de
material de guerra à Etiopia ser

viram para prolongar a guerra.

Reci-

..

rmense

e le- O sr. Washington é
Afo- antes de tudo pau

lista Ginasio Cata-

Devendo realizar-se, no dia 27
do corrente mês, o encerramento

do ano letivo com comemorações
escolares e entregas dos boletins
aos alunos que acabaram o curso

AS OLIMPIADAS DE BER- fundamental, no Ginasio Catari

LIM E A SITUAÇAO DA oense, recebemos do sr. Secretario,
'CBD. da aquele importante estabeleci-
rem sico intensa a atividade mento secundario, gentil convite

do sr. Antonio Prado Junior, pre- para assitirrnos á essa solenidade.
dente do Comité Olimpico Bra- Agradecesuos a gentileza.
sileiro, desde que chegou a esta

capital, procedente da, Paulicéa.
Ao que parece, o Comité entrará,
finalmente, numa frase de trahalho
que já tardava. Ontem, á tarde,
o sr. Pmdo Juniür, em companhia

.

dos srs. Arnaldo Ginle e Sergio Entre a moderna terapêutica
ÚM POLITICO QUE VE Meira. da quele membro, tarnbern, pelos HORMONIOS estandar
CLARO ATRAVE:S DO dJ comité conferenciou com a sr. dizados rigorosamente e dosadas

NEVOEIRO Pedro Ernesto, prefeito do Dis- em animsia e a antiga, empirico
trito Federal, no pahcio da Pre- e hoje ridicula medicação OPO.
feitura. No entendimento dos TERAPICA pelos extratos e

<sportsmen» com o governador pós de orgãos, ha a mesma di.
da cidade, ao que soube:nos, não ferença que entre a QUIMICA
foram estranhos cs assumtos olimpi- MODERNA e a ALQUIMIA me--

coso l dievaI.

Usar o SABAO lNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

RIO, 24- «A Nação», or

gão que obedece á orientação do
situacionismo rio-grandense e é di
rigido por um deputado liberal.
publica uma nota sob o titulo

RIO, 24 - Reuniu-sl� a ban
cada liberal gaúcha para a leitura
do telegrama em que o sr. João

I Carlos Machado refletindo o es

tado de alma do general Flôres
I da Cunha, gu� se conserva ina
balavel na sua atitude de não em

prestar solidariedade irrestrita ao

governo central, enquanto o sr.

Getulio Vargas continuar apoian
do o sr. Vicente Ráo.

Sa�ão",Comn1erciai:'
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Achando-se entre nós, desde teligencia clara e norteada por de- tadas por essa rodovia, é o pri
h'l dias. o talentoso jornalista ca- cidida vontade de acertas. o sr. meiro a reconhecer o que de ex
tarinense sr. Rubens Furtado, se- Antonio Pereira Sobrinho subiu traordinario ela representa, para
cretário da Prefeitura Municipal 3.0 posto que ocupa sob aplausos o d"si!nvolvimento, economico do
do São Joaquim, procurámo-lo unanirnes dos seus correligiona- Estado. Tanto assim, que.: S. Excia.,
para ouvir sua palestra oportuna rios e cercado pejas simpatias do, já prometeu e vai realizar a liga
acêrca da situação administrativa adversarios políticos que, por tudo f;ão já iniciada, em espaço de
daquele comuna, que sabíamos quanto disse, viam nele a certe- tempo que será o mais breve pos
numa fase de intensa atividade za de um governo sem odios e sivel,
na gestão do operosoj prefeito sr. sem Vinganças. A lóra essas duas rodovia, uma

Anotnio Pereira.
-

Efusivamente, o atual Prefeito outra, presentemente ocupa a ateu-

Encontrámo-lo no Hotel La no seu governo, não distingue ção do operoso Prefeito Antonio
Porta onde se acha hospedado. politicos. Vê joaquinenses com Pereira Sobrinho. E essa é, no

Inicialmente, após os cumpri- iguais direitos á Iibe:dade e á Meu modo de ver, precisamente, 3

mentes e declarado o fim de nos- justiça. Trabalhador tenaz e in- que maiores utilidade tem e maio'
sa visita, perguntamo-lhe: cançavel, superpoz 'se ao plano res vantagens imediatas trará a S.

D<'!sejavamos que o colega nos em que se debatem os interesses Joaquim, servindo, ainda, Lages,
désse algumas informações sobre i politico-partidarios, devotando-se Curitibanos, parte de Campos
S. Joaquim, ou melhor, sobre a! inteiramente à ardua tarefa adnn- :'\Iovos e não pequena região do

política e a administração joaqui-I nistrativa, Conseguio, assim, em 30. distrito do vizinho Estado do
nenses. curto espaço de tempo realizar Sul. Refiro-me a estrada que de-
--Pois não. Com todo o pra- obra eficaz e duradora. De mo- verá ligar S. Joaquim a L:lUfO

zer quanto á segunda parte. Por m .nto posso apontar, entre outras Müler, decendo pela serra do
Acaba de ser fundado, na Ca- deíerencia pessoal ao atuall \efei- as seguintes realizações: seleção do Rio do Rasto. E' essa, presen

pitaI paranllense, um Centro de to de S. Joaquim, sr. Antonio Pe- corpo docente das escolas muni- temente, a rodovia de maiores in
catarinenses domiciliados naquele reira Sobrinho, meu particular e cipais, pelo criterio unico da teresse comercial para os munici
Estado. velho amigo, aceitei o cargo de competencia; difusão do ensino pios citados, por que é no Sul do
A primeira diretoria fic.ou con.> Secretario da Prefeitura daquele primário, creando escolas em va- Estado que nos abastecemos de

IIãO f ii i iiem it fido, de"
-

tituida da maneira abaixo: municipio, Cabendo-me, por isso, rios setores em que havia numero sal, assucar, farinha, arroz e de
iI9A '" -I F 8'l Presidente, Ladio da Cunha; dentro das atribuições do meu car- u'iciente d.:: creanças em idade muitos outros generos de prime.ra

m II. � ...me UIa ....... D. vice-presidente, ten, Afonso von go, regular parcela de responsabi seolar; subvenção a diversas es·· necessidade, notadamente nas épo-
Afim de que um elevado gru- dade; e estes, quando escalados Trompowoky; l: seeret., Paulo da [idade na administração rnunici- colas particulares para que nela- cas das grandes chuvas em q:e

po de curiosos conheça de perto para encontros oficiais, vinham se Luz Fonte�; 2' secret., Húnz Ru- pai, com inteiro prazer prestarei enharn ingresso; creanças reco- as rodovias para Lages e outros

o meu proposito, embora que distraindo, na vespera dos en- ckert; I' tes., Heitor Ferrari; 2' todas as informações que desejas nhecidarnente pobres. No que se pontos do planalto, em regra. se

ele jâ ande adulterado por ele- centros, entregando-se a diversões tes., Adernar da Cunha; I' orador, para o seu brilhante e popular refere à saúde pública não mediu ficam intra isitaveis, por muitos
mentos malevolos, faço ciente prejudiciais, comprometendo as- ten. Alcides Piazza; 2' orador, vespertino.A parte política deixo-a sacrifícios para lacilitar ampla dias e até mêses, como jà se tem

de que não pedi demissão do sim o valor desportivo. Marcilio Medeiros. a cargo do ilustre deputado dr. ação ao Odegado de Higiene, verificado.
cargo de di dor técnico da F. Fazer compreender a alguns Bibliotecarios: Armando Assis Castro Faria que está hospedado lr. Joaquim Pinto de Arruda, no E, por que assim é o Sul do
C. O; demiti-me, na tarde dr' deles esse êrro, era impossivel, e Antonio Sizenando, neste mesmo hotel, e é, como o nunicipio fazendo inumeras Viti-l Estado tem, igualmente, grande
17 de novembro do corrente, Veiihcan-io, que a traição toma-I Conselho fiscal: �aulo !avares, prezado colega sabe, um dos ma nas. Mas não Se deteve ahl o interesse e não menor proveito, na

por motivos já do conhe cimento Vil vulto nos meios desportivos, Romeu Ramos e Rlvadavla RIbas rechais da política, não só de S. .spirito dinâmico e progressista construção dessa roda via, aliás .ii
daquela nobre entidade. e verificando mais que a falta Corrêa. Joaquim como, ainda, de grande do atual Prefeito joaquinense, construida e franqueada ao trarí-

Mantenho, como sempre, la- de lealdade tomava supremacia Dr. Pedro de Moura Ferro parte da terra. Cheio de fé no futuro do seu sito de automóveis, de S. Joaquirn
ços de amizade com todos os mem- em todos os átos desportivos, na Advogado Nessas condições, pois, acon- nunicipio, e convicto de que aque ao Alto da Serra de Lauro Mü·
bros que compõem o poder des- noite de sabado 16, consultei a Rua Trajano n. I (sobrado selharia ao colega entrevistar-se ia comuna par� ser pr05per� e ler até ao logar denominado Mor-
".orh 1'0 Jo Estado e. com qual- pessôas mais chegadas da minha com o prestigioso prócer que,

eS-1
opulenta necessita apenas de vias ro Peiado, no sopé da aludida

Que;: deles, absolutamente, tiVe familia, como deveria procedt'r, tura fisica da raça, pois sou mes-I tou certo, poderá du-Ihe i:lforma- de comunicação que a ponham Serra d) Rio do l�asto. Para a

desentendimentos. Abandonei o não v�ctlando e�ta em obrigar·me mo testa de ferro. Com a insis- ções realmente interessantes sobre em contato com mercado capazes ligação faltlm apenas cerca de 10

c.argo, de uma vez para sempre, a abandonar, naquele- mesmo dia, tencia de um de�portista--se fi- á politica joaquinense e pl<!Jalti- de consumirem tudo quanto a fe- ou 12 quilometros na Serra pro·

por motivos que já mf, obri- a Federação. casse lutando pela C.B.D., qual na. raclsslma terra poderá produzir priamente dIta. E nesses í O ou

gavam, particularmente, a a�sim Entretanto, ag�ardei mais aI- o clube em que i�gressaria(o mo- Eu, como disse, estou inteira de vel. que a facilidade de trans- 12 quilometros não ha ne;1hum

proceder, ha dias. Primeiro: o meu gumas horas, afim de cumprir ço é curioso) reFpondo agora�-- .:; mui gostosamente ás ordens do portes estimllle as energias daque- ponto em que seja neces�ario fazêI
estado de saude já se agravando, com o programa das festas da IIAonde reine disciplina, oedem e caro colega para dar-lhe quais- le povo inteligente e trabalhador, córtes profundos ou siquer rebai'
dado o e�cesso de trabalho, e o Proclamação da Republica, já sinc{�fidade". Não tenho paixão quer informes sobre a atual admi- mandou fazer " traç:ldo e já ata- xamento de nivel. A perccntlgem
modo de querer agradar a todos. indo 'para o c�mr� no domingo" por esse ou aquel� clube da F'I nistra�ão ..

E começo pois a dizer, cou a conürução de uma rodovia do atual não oferece nenhuma di·
muitas das vezes prejudicado r;or com cl comunzcaçao de que não C.D. e sempre tive todos eles sem receio de contestações sua- que, dentre em breve, ligará S, ficuldade ao transito d� auto:m1
sem numero de ingratos. Haja vis- pertencia mais. daquela data

em·j
em igualdade de amizade.O Atlé- veis, que o Governador do Es- Joaquim a Bom-Jesus e conseguin-I veis. O que é pr·�ciso lazer é. tão

to o privilegio usado por um te- diante, á entidade desportiva do tico surpreendeu-me sempre com tado, nomeanao o sr. Antonio Pe- temenle á Porto Alegre, mercado api!nas ahrg<tr um pJuco mai3 o

soureiro de um dos clubs filiados. Estado. .

a sua disciplina, nada tendo a vêr reira Sobrinho pan o cargo do explendido e capaz de consumir, leito atual.
naltarde de domingo, dia 17, cuja Feita a referid.i comunicação, com os seus diretores, si não sou Prefeito de S. Joaquim procedeu compensadoramente, toda a pro- E para isso, os fazendeiro3 e

ação consideTo-a a mais ilegal e tão sómente á direturia da F. C. íntimo deles. No Avaí encontrei com inteiro acerto. No momente dução d,� cereais, frutas, laticinios, comerciantes serranos, bem como

indigna registrada nas hostes de 10., tratei então, de redigir os mo- um elevado número de amigos, em ql.le o fez, não poderia Eer couros, mel, cêra, e outras tantas os indmtriais, comerciantes e ag'i'
uma club qualquer.

'I
tivos por -}ue assim procedí, que I daí os laços de amisade que mano melhor a escolha. COUSélS que representam extraordi- cultores litorancos, de boamente

Contra a ignorancia não se de- foi entregue, posteriormente, isto tenho e manterei com os mesmos. Certo que existem em S. Joa� narias pontes de renda, e que, se catizarão para auxiliarem Dl.

ve agir com fidalgia; segundo; é, depois de 48 hOHls. Entrarei Aí está a verdade dos fatos. Sou guim m'litos homens, sob todos até aquí, p�rmanecem inexploradas d�spp.zas á serem feitas ali. Com�
de inumeros conselhos de amigos num descanço solicito mesmo não ao conhario daqueles que, a todo :>s aspectos, Cf'pazes de govern3r ou quasi inexploradas exclusiva- o prezado colega sabe aquela S�I
militares e mesmo de pessôas de me importunar com assunto rde- instante, estão ameaçando pedir o municipio. Mas, á epoca da mente por falta de meios de tt ans- ra foi aberta no Governo do atu';
mioha familia, pará abandonar o rente a vida desportiva local. A- demissão disto ou daquilo. Só fiz nomeação, nenhum outro, pois um porte rapido e seguro até aos Senador Vidal Ramos. E' de es

referido cargo, pois, o mesmo es- queles que já me interrogaram-si L:ma vez e quando o fiz jà esta- conjunto de circunstanci"s especiais centros consumidores. perar-Sf2, pois, que o atual G:J
tava me trazendo prejujzo�. Aliás ingressarei em algum quadro, no va tranquilo e satisfeito de ter e causas varias, poderia, tanto Outra rodovia pela qual grau- vernante do Estedo, patriotic,;
a maior influt:ncia da minha reti- caso de permanecer aqui, ainda, procedido de acôrdo como dita- quanto o atual Prefeito, satisfazer demente se tem interessado o atual mente empenhado em possibilite
rada foi ocasionada por essa clau" alguns mêses, respondo que não mos da minha conciencia, isto é, ás gerais aspiráções de reconsi- administrador joaq4�' 'ense é a que. a tod) os recantos da sua tem

sula, porque se eu permanecer desejo trabalhar pela Confedera- demiti-me e não fui demitido. D�- Ihações da familia joaquinense. passando por Urubic, -prodigio- o maximo de desenvolvimento
ali, está ocasiollé'ria, iP1ediatamen- ção Brasileira de Desportos. sejo que todos trabalhem em pról Portador de um nome seu, dt: 50 celeiro de S:lllta Catarina- completo, aperfeiçoando a grau
te, a minha retirada de Floriano- Só o farei pelos direitos da dos destinos da F.C.O., si possi- hl muite, está incorporado ao vem entroncar na !;rdnde arteria de obra iniciada por seu ilu5tr, ,

polis, de onde não pretendia saír Liga Carioca de Fukbol, aonde
I
vel incitando a C.H.D. a cumprir patrimonio moral do municipio. Estreito-Lages. São inca!culaveis progenitor.

até o fim do corrente ano; tercei- o profissionalismo é observado a sua promessa que até agora es- cidadão exemplarissimo; politico os resultados e proveito que rara -E a respeito da pas3ada aj,
ro; por estar lutando COIT' cHi- com clareza e lealdade. Na C.S.' tà adormecida. ponderado, sem paixões extrema- S. Joaquim e tambem para esta ministração joaguinense, o qU
culdades para m�!1t:í os defenso- O. acontece ao contrário êle é Com as explicações acima, das; tolerante por temperamento; Capital, advirão, certamente, des- nos pôde dizer o cole'3a?
res da representação da FCD., mascarado, o que é muito contra creio não haver mais necessidade justiceiro por indole, e, além disso sa ligação. Aliás o sr. dr. Go- -Relativamente a aç3.o ildmi·
C!!jos termos respeitosos, encami- o meu feitio. Mesmo do Rio não de informaçõe, sobre o asstiuto. possuidor de invejavel espirito de I vernador do Estado, perfeito co- nistrativa dos n)ssos antecessores, o

nhei ao presidente daquela enti- pouparei esfcr:;os, em pról da cul- (a) Cipriano José. observáções a serviço de uma in- nhecedof das zonas gU3 serã:> cor- Conlinú:z na 63. oágílld

é centro de t.'abalha intenso sub a ges
tão do prefeito Alf'tanio Pereira

Terá lagar sábado próximo a Ia. apu
ração dos votos do Concurso, efetua

[da pela comissão do JURY
Devendo ser apurado no pró- lo e uma duzia dos afamados Estamos crentes de que, de hoje

ximo sábado, dia 30 do corren- lança -perlume Colombina gentil- cm diante, serão pequenas as ur

te mês, os primeiros votos do re- mente ofertados pelo seu repre- nas dos Cines Corõados, para
nhdo pleito do CONCURSO sentante nesta praça sr. JOd.O c-iater o grande numero de vo

DOS COROADOS, que tem sido Gonçalves; -- Um lindo abajôur tos, que irão receber dentro da
objeto de grandes cogitações no elétrico, (de mesa]. ofereci Jo pe- semana entrante.

seio do «grand-monde» d<� Floria- h conhecida casa Miscelânea I 0s votos serão distribuidos
nópolis. desta cidade. gró.tuitamcnte pela Empresa, com

A montra dd conhecida casa Vamos, como se vê, têr um as entradas vendidas, e publica-
A CAPITAL, receberá aida hoje, disputado pleito, na campanha elei- dos em coupons pela·.fI Ç;azeta,
mais 3 PREMIOS para o concur- toraI desse Concurso, dado o in- devendo ser colocados nas res-

50, sendo eles os seguintes:--Um terêsse com que a culta mocida- pectivas urnas, depois de assina
lindo estojo de perfumes da Fa- de da nossa terra vem arnparan- das pelos interessados, que de
brica Roger Cheramy d� S. Pau- do esse empreendimento. verão preenche-los com o nome

da sua candidata.

--

NAO o PRIME O
�

CORAÇA
........ -_. ,;:>' "".-
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GAZETA

I" Artigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três d

� li Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda f
G'�·���������������������������������������������������

: T U F Fil A M I N & I R�M Ã O So
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I O--------------G. • 0--------------0
• *" .�-.�o é o orgulha da povo .�_�. O
� � �-�de FLORIANOPOLISW--� t
•
"
G
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•
•
•
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•
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Luvas de, pelica de cabrito da melhor'qualidade O30 cetms. de comprtrncnto de
-

35$ por 25$ 00Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, jV.v. ��'I; 4�$ II]5 �$, 50$, 55$, 60$', 65$ e 7ot)'luv:'
-------����---�----�

Capas de borracha

ti Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$, )00 111
� Idem» » » »» 160$» 120$000 U�
� Idem» » h » finissima de 200$ » 180$000
� I

Idem» » impermeavel de homensde 220$ »' 180$000 ....-
� Meia�M��sselin ..._
H I-� Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 94'. j J OS e 11 $000
� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

MORIM de cores sort.rnento completo de 1$6 Por 1$200 � Meias de seda natural, reclame 7$000

<IOpala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500

C
Opala Superior 2$000 e 2$200 H Meias de seda Tango 4$000

: .--Gravatas, sortimen!O_s_e�m_�!Ual po� preços fantasticos---. :>
Q o e- • •

,

__<I
i· blRua Felippe Scmidt .J :2,%�AqJe�;;d!��--�;; T E L E F O NIE It
• 22 -I mercadorias 20'1· mais baratc que

I 40• fIJ
.

as praças do Rio e São Paulo, I C• I visto serem as suas compras fei- I .-

G '

tas dirétamente.

I
'

� 1000,.�.�,- .� l�., .....",.. _'. ,,'

correspondendo prazenteíramente a grande confiarlça e indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os c,gtarinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia e da modd nesta linda Florianop:>lis, está vendendo

os ma;s variados, vistosos e belissimos padroes de sedas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que DS preços serãD
mantidos e _permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhora? e senhornhas fiorianopolitan as sempre procuram a famosa
Uasa Tres Irlflãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos
�- .

- '. �G

'G U E R R A
�

o e--------------------
� .
•• E S T �A M P .A R I A
Seda Larné de 6$500 Por �$500
Seda Pelica' q50 cores de 7$ Por 4$500
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimentoJ de �:O

cores de 8$ l ar

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ .,

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12 �
Toil ne Soíeq todas as cores de 7$5 ,}

Seda Pelica estampada de 10$ »

Toil de Saie estampado de 19,$ »

Seda listada moderna C[ diversos desenhos de 10$ ,)

Sultaneta, sortirn .nto de 40 cores de 9$ ,)

CREPE MONGÚL FRACÊS sortimento completo de
todas as cores de 13$ » 1 0$000

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$ » 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
--------------���--------------

Colchas de Seda

Estamparia das mais ricas e mais m�dernas do RIo e São Paulo
encontrar-se-ãa só na Casa TI.1ES IRMAOS

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$000
-----------����--------

Linho lrlandez para homens

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo moderníssimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, J _6$, 18$, 2(J$, 22$, 24$ 26$ e 28$
_,----- � ...�r-�rZ"' '-

Linhõ""ê�Cretone
,

LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de J 2$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000
---------"Z'""Z'''*"'':c''-- _

Luvas�ea.=oCarteiras

c

bJ

'5$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

8$
16$

» 6$000
» 10$0.)0

Sedas ultra modernas!

Orap ,de seda sortimento de-20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento .de 18 cores de 35t
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de lOcares de 28$
Crep Arnôr, sortimento de lOcares de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» l/!l5Uuo
)I, 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

/

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
-------�����-------

Morim de côres e opala

mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·1
. .

-(,-_"

�
�IHI----------���-----------�. .=======���------G ••-------------------------

• ou... •••••
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Matriz:

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:'}l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

arc:hivada na mesma Prefeitura.

'um "contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

,I f_\)� melhor presente e Nata! que V. S. Mde brindar seus (ilhos.

FI'll·aes e�11
BlurI}enaU ..Joinville Sao Francisco - Laguna

I , I Mostruario permar.ente erlf�) Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de Secção de
FAZENDAS: •

Fazendas nacionaes e extrangeiras'Tpara -!r:rnos FERRAGENS: MACHINAS:

Morins e Algodões Machinas de beneficiar :'madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

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

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

I'Linha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de, espiosão,' lv1otores

��Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - appare!hos de jantar - talhe- eléctricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em c geral para � transmissões: eixos,
Alco1choados 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-napoe Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
Sapatos, chinel!os, meias

.'

Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanico L�

Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e exhangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de Navegação "HCH:. ocke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max'. �
Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo ô'Ríta Maria" �- Estaleir "Arataca" �

Q::§7�VAV.A.q:Hi���I!il'i��,�I!il'i����.Â�VAVAVAVA�lI

.�ee�o.o,--------0------ .$e$S�o�.O ��f���e��m�,-----
& �

«!p���� •

. Companhia "Aliança da Baía" ; �
At t b ,

FUNDADA EM ,;;� i� · en oe em .
. �

Seguros Terrestres e Maritlmos fi eI

00
Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil �.

O

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasils no Uruguai e nas prinaipais praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopol Is :

Campos Lobo & Cía.

,

J,inõa Vista Pancramica.
" t E5plenC)iüa praia (ie banhos.
", _ Optima nascente

õ

e agua potcvel.
-

Ter-rzrtcs ['omnletornl''lte planos.
\

LA Brll r'i;�
-

',-;_:.! li �'Tl G:

ooe; I�-",tros àG ,)O'1t� I-h.r. ""J Luz
BCO õc f:l�ar. � OI t rtel Fruc . (. em construcção.

L [lu E. :- li 1,' "!C' ( , cltcux.
c ,"::ç�e ��r: 'JiE"i .. '':'rT "lr(!�j 'essôa.

-

-pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Floriaoopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços n-,odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

A 50ciec)aàe se encarrega àa construcção õe I?réàios

J3 lótes aàquir.ào5,meàiante o pagar/lento àe uma enlraàa á

.,r,sto 12 o resta te em pagamentos rnensnce.

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

ou com o t-r: ',-I.lor EDUARDO NICOLICH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .'\IlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

Adolar SchwarzFabrica de Moveis Catharinense
o E

Pal_jlo SeI- lemper
orrosn o E E�,CRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 12� - Esquina Pedro
Teleohone n. 1632

Rua Ivo

-It... Er rm:t!!rJEm

RECEBID',3 PELA LlVR:RIA CEN-
T�.AL DL ALBERTO ENTRSS

e �
� Cléop tra+ivv: Oskar V')fI Wcrtheirner �!�
� A vida de Joana D'orc=sio: Erico Verissirno �j
�,'i�� Anchieta-por diversos autores ,!,<@
�� T('�

� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz e
� Amaral e
e Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e ;:
O Nelly R. Carvalho "

I Democracia Liberal e Saciou-...rco - por Egydio
Hervé

I
VwoZ,,,d'7rlV Sul Rio�ul ::.ndense-por Luiz Carlso

de Moraes
A Invasão de São Borja--por Osorio Tuyuty e

• Oliveira Freitas �
e em�� ��������m �m���tt;l� .�jí��!.!!I���� -- __���

". 'iifla IIL ii

ltIOJLESTI.&.S �
DA. �� p�

BOCA ,,�, especiais e

o�'J
horas marcadas

• �"-' Raios X

,,\.� Díateernfa

�.....�" Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38
h ti

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

•
•
•

Agencia Moderna de Pu- •
�iJmicações, com séde em São Paulo

o

é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 �

Iodos os Estados

FormidaveisG
.�
�G
.e

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 G�'
T�LEFON_� N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlv'Ç/\ I �
Escritórios 42 m- Laguna e Itaj;�j ,�� l�

Sub-Agery'ces en"') BlumelJau e Lages = ��,��,� II
"'� li

,.GeHl��.$� ------e �'����,��o� ���l����e�G�--
(

:� r'

�'J
I!

lortelos proprlos, tres vezes

por sem�j'ja, todas as segun·
d.3�, terças e sextas-feiras,

lisi�ra e honestidaiBe, pois, 05 SOl'·

teios Ião presenciados pelo p0:_j

EXt raç ão nem {j'lob os de crista I.

A rnax�n-la

..
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A GAZETA

... A Gazeta
historia

Indica:
Grande cOncurso desporti

vo de "A Gazeta"
SE,R[E A:-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tarnandaré
SE'RIE B :-Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 22 DE NOVEMBRO-S. CECILIA

Pela nossa

Médicos
------------------------1--- ,�

Advcgados

�--=-========,�.==��

I Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em iante dia
riamemente á R. 7/ ajano,51

plLne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vías Urinadas

Hemorrhoidos: - Tratamento
sem operação e sem dôr

\

Restd. :-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1 353

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

l01su!tas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violeias

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em molestias de

JARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Fórrnnôo pele Fcculôuõe De

m:ZDicina àa UniversiàaDe 00

Rio De laneiro. Ex-interno,
por concurso, do Hospital De

Pronto 50corro e ao Assisten·
cio Publica ào Rio De laneiro.
rom alguns anos De protico nos

'serviços especializados no Pro
fessor 5anson, no Rio De 10-

neiro-·na Policlinica De Botafo· I
ga •. no Hospital De 5ão 10ão
Batista ào Lagõa e no Hospital
Baffré··Buin 112).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
_nariz, cabeça e pescoçt)
do Hospital de Caridade
de Fwrianopolis.

Glbinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Purta-Fone particular 1426

Dentistas

Luiz Freysleben
rir urgião lDentista
RUA DEODORO, 30 -

----------_.�------�--

1767-A fortaleza Willegaignon-Pela ordem régie
5erão conter+õce aos primeiros assignada neste dia, foi mandado concluir a bateria em roda da ilhe

e segunDos lugc:.res. Para a ;;�rie de Willegaignon. Essa importante ilha, eera chamada Serigipe pelo:
A. Da qual farao parte AtleÍlco,. .

Avai, figueirense, lris e Trrrnnn- Tamoyos e das PalmelTas, pelos portuguezes.
D.aré, "A Bazeta" ro_nferirá uma 1864-Rendiçâo do Salto�Secundado pela acção da
rira taça, com gravaçao em ouro; . . • , d d I' J2. lugar 1 bola tipo inglésa., Ao canhoneiras brasileiras Itajahy e �eaTlm, as or ens o tenente

melhor logaDor De f'uteból-v-L lu- J. Pinto o general revolucionaria uruguayo Venancio Flôres cercava

gar, uma meDalha De ouro; 2. lu- '. O
.

1 T d f
gar uma meõclhc De prata. Para desde o dia 24, a cidade de Salto, no Estado nental, en o u

os cl.ubes e jogaDores Da série B gido o commandante da praça, coronel José P. Palomeque, a guarni
publicaremos oportunamente os

."
.

1 _

prernioe que estão senõo culô c ção entra Em negociações com Flores, lue concede urna capitu açãe
õ

oanrnente es.tuDaDos. com todas as honras de guerra. Cáem em poder dos alIiados 4 pe
HOTA··Os 'ogaDores 005 clubes .,

... incoroorad 'fIlllcõoa não serão conetôercõoe ças de artilharia e 250 prISIOneirOS, que foram mcorpora os as orça
Dentro Da serte B. de Flôres. A praça passou a ser guardada por 300 soldados uru

UM FESTIVAL guayos e 1 50 brasileiros.
1873-Morle de Halfeld-Fallece o engenheiro minera

legista, Henrique Guilherme Fernando Halfeid. Nascimento em Han

nover a 27 de Fevereiro de i 797, prestou grandes serviços ao Bea

sil, desde 1825. Militára contra Napoleão, tendo sido ferido na ba

talha de Waterloo e na revolução liberal de Minas, servira como ca

pitão de artilharia, ás ordens de Caxias, sendo elogiado no combat
de Santa Luzia. Muito cooperou para a fundação de Juiz de F6ra

-0-
DIA 21 DE NOVEMBRO-S. COLUMBIANO

Para a entrega ôzasee premias.
que se Dará no Dia 29 De De·
zembro De 1935, "A Bazeta" orqo
nizará um excelente festival ões

portivo com atraente programa.

I Qual o melhor jogador Ide futebol?

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Diariamente, pvblicaremos quo
ro coupons, oiviDiDos em Duas

series, ccbcriõo aos 5 rlubes Da

rapilal, ou sejam 05 filiaDOS á

R J
-

Pi t rr 18 f. r. D., a série A; 12 aos ctubcs
ua . oao 10 O, 00 Estreito, roqueiros, Saco DOS

(sobrado) Limões, 5ão 10sé, Palhoça, Bi·

guassú e Tijucas, toõoa não filia
aos, a série B.

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A BA2ETA quer res-

17 horas pcnõzr aos seus leitores essas

interessantes perguntas:
·-Qual o melhor jogaDor De tu

teból?
··Quol o clube De futeból mais

'simpático?P,'eenchiDos e remetlôoa a esta
Dr. Pedro de Moura Ferro R�Dação os couporis que publica

m05
ô ior lnmerrte.v-qoa õomlnqoe,

ás 9 horas, tor-ae-ó a apuração,
com a preaençc DOS inter-easuõoa.
HOTA: Os coupons De uma aé

rIz, que Iôrern er rcõcm ente prcen

Rua Trajano n' 1 sobrado chlõos com a tnõlccçõo De clube ou
,

,a
jogaDor àe outra série, 5erão inu-

Telephone n' 1548 tilizaDos na apuração.

� ....-:--
......��-,I Qual o melhor Jogador

de futeb,J?

Accacio MO«J, §E"�IIb,i'ê
•

. I I
re I ra tem seu

eSCrIP-1
. "

(nome do jogad.or)
tório de advocacia á rua ' li ,

Advogado

,
(nome étõ "clube)

SE�-I-E· e
-.

,

1631-Incendio de Olinda-Temendo um ataque da

forças portuguezas e não esperando receber promptos reforços, o

hollandezes incendeiam a cidade de Olinda, arrazarn as suas Iortií

cações e se concentram em Recife, onde se fortificam.
1 891-Restauração da legalidade-O marechal Dec

doro da Fonseca, que dissolveu o Congresso Nacional, renunciou .

presidencia da Republica, não resistindo á contra-revolução chefiad

pelo marechal Floriano Peixoto e pelo contra-almirante Custodio d

Mello e cujo objectivo era a restauração da legalidade, renuncia

presidencia da Republica.I 1910-Revolta da esquadra-A marinhagem dos cou

raçados S. Paulo e �inas Geraes ancorados na Bahia do Rio, re

volta-se contra o regimen da chibata, matando os ofliciais que prc

curaram dominai-os e prendendo os demaes que se achavam a bOI

do. Os mortos foram: o contra-almirante Baptista das Neves, os COIr

mandantes Lehmeyer, José Claudio, Mario Alves, Salles de Carvalh
e Carneiro da Cunha, assim como o sargento Albuquerque e o gTl

Escriptori��-ve!;o �� to I (no�e do votante) ,I I (nome do votante) I mete Joviniano. O Congresso Nacional. sob a ameaça de ser bon

I
---------------------

'-------------------- bardeada a cidade concedeu a amnistia aos revoltosos.
(EDificio raixa Agricola)

I
-

, T_E_LE_P_H_O_H_E_,_58 / D�;,,·R·icardo '��B�"�a�"'���o��d�e�� Dr. Ricardo Gottsmanl1

� I
Gottsrnann n ." de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos

ã Alerna

C réd i to Po. nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes qUI

"
Ex-chefe da clinica do Hospi- reabriu seu consuitorio á RUA TRAJANO N. 18, ond

tal de Nürnberg, (Professor pU Ia r e Ag r i - poderá ser encontrado .díariamente, das 10 ás 12 e da

Indórg Burkhardt e Professor
CO Ia de San _

/3 ás 14 :J2 horas.
Erwin Kreuter) .---.-_-------------�---1

t C thari ALUGA.sE o sobrado e
a a a r I na parte térrea á rua Canse-

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) lheiro Mafra n. 38, para
tratar na mesma rua n. 41

v(nome do ioga4or)

(dube ta que pertence)clube a que pertence ojoga4or
,

.

I �:Visconde de Ouro Preto

(nome do votante)
1

[nome : do ootanie)n. 70. - Phone- 1277.-

H Caixa Postal, 110.
�

Qual o clube -de futebol
mais simpatico?

Qua! O clube da futeb�1
mais simpaticol-

SE'RUm: A SE'RIE.S
;

.

" 'Ivo d'Aquino I
Advogado

BLUMENAU (nome do clube]

Dr Aderbal R.
da Silva

SEGUINTES JUROS:

A.dvogado
Rua Cons. Mafra, l O (sob.)

Fones 1631 e 1 290
__ j Especialista em cirurgia

geral Rheingantz
��������.���

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
.

I
CONSULTORIO·--Rua Tra

Jano N. 1 8 das 1 O ás I 2 e

das 1 5 ás 16 Il2 horas.

TELEF. 1.285

� es Salvio de Sá

� Gonzaga

III Dr. Osvaído Silva II
Saback �

I
ADVOGADOS r

RUA TR.AJANO, 33

!Telefont-, J287
�

RESIDENCIA- Rua Este- CIC Limitada 5'1. ala. I

1=-
� Dr. Rénato I"

ves Junior N. 26
r ClC. Aviso Previo6"l· ala. IITELEF. 1.131 [Prazo Fixo 9'[. ala. ���������� _j

==Barbosa== I '$'.-:--:� 2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da Cc
ADVOGADO sa Três [rmãos.

Rua Trajano, 2 (sob.) I �CONCURSO DE B E L E Z A
ta da F�bri��mio-Um Estôjo de Perfumes Royal Briar ofe

Fone 1325-Atende cha- í dos Cines "Corôados"
mados para o interior. p. ����!'Z1�OO������& z__�,

PASCHOAL SIMONE S. A. I Concurso de Belêza instituido pela Emprêsa dos Co- � ConcurAso de BELEZA
�

Wroados para julgar qual a senhorita mais Bela de Florianopolis. �LIVRARIA MODERNA I O pleíto inicia-se em 23 de Novembro cOlTente e encer- � dos C I ti�S�§ .·���,c'ORO·ADOS"
f'un()aôn em 1886 rar·se-á em 23 de Janeiro de 1936 efetuando se a apuração hnal � �(:'\i1! � \i !\ '. '" .': 1,(

Rua Felippe Schmidt n' 8 no dia }6�Atnei;N�TITi�JI��Surt5 FINISSI\10S PRE. �I� VOTO :;riii &tnllDdiJ1iIi�'!�!;
raixa postal1Z9 TIZI. auto 1004 MIOS, que serão oferecidos aos concurrentes, por ordem de elas. � ;! ..

r., t, , ,;

Codigo Ribeiro End. Telg. sificação no CoNCJRSO. t Assinatura
';"

,
'·'Li:.it!: li' �;I; l!

SIMONE O julga'Ilenb será feito por meio de uma comissão deJu. � .-, �"''',; ;�>, "

rÍ-OS TRÊS PRIMEIROS PREMIOS SÃO: �I ",! 'K._""',' �

Tvpographia, Estereotypla 'ti
\ CoU� on d A GAZt:TA

encaôernação, Pautação, Tra" /. Premio-Uma maquina de'! costura Singer no valOl de � ;"
.

"

"" ': �?"I' ,

bolhas em Alto Releva etc.
� 1 :950$000 � 'F '" I A!!!!'i" I'

. �;"oo�ra��rsJ��!§l�rt1���� ..Z..i"'z

LANS PARA BORDAR
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio] não tem rival. Grande lort

mento de cores firmes.Epílepticos
MARCAS:Capital

Reserva
136:700$000
56:424$498

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infaliveI para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchrrnnn.

Caixa Postal, 2658 -
Rio de Janeiro - Brasil

RECEBE DEPOSITOS ALICE, AMELlA. AURORJ
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

A' venda nas bôa
PABAHDO 05

casas

..

M

I
E GOSTOEL.EGANCIA

Para Natal
e

Ano Novo

RUA

BOM
MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA

valendo ...se dos lindos padrões
RENNER ACapital

CONSELHEIRO
.

MAFRA OESQUIN t\ DA RUA T A ..J A N

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de o IRMÃODECAPITOU
PRAGA, 23 - Registrou-se

aqui um fato entristecedor, quando
um grupo de crianças, durante
um jogo de bandidos infantis, avan
çou sobre um menino dt: oito anos,

que f?i «condenado á morte por

S JOan
llI!

N V'dE· S
·

I d ·1·
decapitação», O irmão mais velho

lIil : "'1Iu�m essa I a nte Itali,ano ensaclona I igencia da po .. do «condenado» fez o papel do

(C)J]jinúaçào da 2a' página a udiz io !I i F�a -

_

I i C ia pau II"sta
carrasco com tanta presteza que,

atua] Prefeito, sistematicamente, LOURA5 E mO""E .....A5 di 0&'01-"C In.8 m t 'h
n 11 I 1 I _ SAO PAULO 23

esmo con ra sua vont.ue, cegou

se te.n negadEo a fazer quaisquer Alice 1jittencourt (E. I. A. R.) .

d F t
' -t: Dlel�- I Dcdslumbrou.se com o lúxo dos a decapitar. virtualmente, o «con-

apreciações. •

eu, na qualidade
gacla e �r os conseguiu lOJe róspe es: o sobrinho do presidente denado» mediante um grande ma-

de seu auxiliar, observo o mesmo Loura. Estação de Roma 2RO:
um belo tr.lUnfo. Prendeu toda Machado, estava em conlet encra chado.

criterio mantendo a respeito a Olhos claros, feitos com o sol do 31 13 kc. 9635.
m. uma quadnl?a de ladrões, que com um de.'Jutado argentinc.s, O infeliz «executado» teve

mesma discreção. AI,e' ',11 do mais Brasil. desde ha muito tempo vinha agin-
.

�
,

'
morte mstantanea.

EDU particularmente, amigo de to-
Olhos que têm luz e dizem algo (Hora do 'RIO DE Jfl{}{_EJ-

do nesta capital, depois de ter I -------------

elos os gu� passaram pela admi- daL��i�ologfi�tfemíllí�a. 1 d
RO 21 30\ agido em outros países, manten- UM POUCO DE DIVERSÃO

I VEN1ZELOS E O I�EI JOR-
•

_
. •

dOlOS euos a cruzei, pareceu o
'J' d f' d I d CE

mstração municipal e por essa ra- obra prima dz Canova. Botão que se

o-se sempre ora o a cance a
.

zão, tambem, abstenho-me serr.r : abre sob o orvalho do diláculo da terra Programa de transmissão policia. .No dia J 2 do corrente e de- ATHE:\)AS, 23 - Os rumo-

pre de comeniarlhe os átos ad- vigiada pelo Cambíréla. radiotônica especial para a Esses ladrõe', todos de alto co- pOIS de ter estado por ',rês vezes res de que se fizera a reconcilia-

ministrativos e as normas e dira- Tenho certeza de que si Eurípedzs América Latina. turno, usando ricas indumentarias em contàcto com os compradores, ção entre o rei J)rg:� e Venizelos

trizes politicas 't
'" lhe conhecesse, não teria sido môrto habitavam em luxuosos aparta- o neg.ociante v.erihcou que os ca- per�.istem nos círculos politicos

.

que se raç fim e por mulheres exaltadas, porque você SEGUNDA-FEIRA 25 DE NO- Ih d
segurram, quando eram governo, o faria perder o extremo ódio ao VEMBRO DE 1935.

mentos, faziam-se passar por depu- va erros �eunI os no apartamento a}U1, apezar dos desmentidos ofi-

-Julga. que o Prtfeito e de- bélo sexo, dês de a prlrntira vez que
tados argentinos e bolivianos e

se ,entretinham em jogar cartas. ciaes,

mais chefes peceistas de S. joa- a visse. Áncncio em italiano, espanhol
ainda amigos do presidente M<l- Explicaram-lhe o jogo: tratava se Af�rma -se que após prolongada·

quim estejam de acôrdo com to-
Perto de você. não ha tristeza. e português, Blanc: Giovinezza chado! do pulo do nooe ou jogo da pé- negociações o <leader» republi-

d I - d I
Perto de você. não ha silencio. A

. .

I d ca O
.

t
.

h '1 d d
as as reso uçoes toma as pe o So' há m: .t Iezri 1 Conversação de ALEXANDRE ssim conseguiram esar eze-: . negocisn e Jogou e gan ou. cano eXI a o concor ou em reco-

d L
:11 a a egrra e pa avra, que de nessô

.

d I 000
i Tom

. I'
'

con�resso o P.
.'

recentemente sóbem ao a: cem) carúsrms, sopradas MARCHETTI, celebre prajetis-
nas e pes�oas em mais e.

' ou a Jogar e tornou a ga-
n tecer a monarcrna e cooperar nos

realizado nesta capital? ao lume. ta e construtor de aereplanos; so- contos, no famigerado jogo da pê- nhar. Entusiasmou-se. Foi quando) esforços para pôr fim á lucta das

-�crfeitamente. As relações . !udo tenho obse�vado com o aU-1 bre o térna «De meu primeiro c� ou pu�o do no.v�.Com a diligên- apareceu? :n.ilionarifJ, �ue perd�u facções na Crecia.

de amizade entre o átual chefe xilio da Helena Rég1S. sonho, aos últimos voas transa-
era de hoje,a policia tem base para logo de !OI CIO uma boa quantia,

20 E,lado e o átual Prefeito de D,J!n Neça tlanticos> , Transrr.issão das Salas de�cobrir vários outros ca50S mis- pagando-a en ficha,. Houve. uma I RASGADA. �
BANDEIRA

S. Joaquim, dotam de muitos anos, A:iIVER5ARl05 da E. I. A. R. de Roma de teriosos, entre eles o-furto de ...... segunda rodada e o negociante, SWASTlt.\

Sohddrcaram-se na memoravel cam- trechos da op�(a: «IL TRO. 71 :000$ do cobrador do Ivroinho que estava com o nove, viu que AMSTEK.DAM, 23 - O�-

panha da Reação Republicana. F" anos hoje o menino Vito>. VATORE" de Verdi, dirigido
Santista e um outro -de 85,000$ 0. se�i et�áo do milionario lhe fa-

I
correu aqui. hontem, um incide:'.

e m que ambos ardorosamente com.
filho do sr. dr. H�nri1ue Fontes, ror Eduardo Vitale. Noticiario de uma industrial. z.Ia smals. de que seu patrão só te escandaloso, que causou sensa-

batcran sob a mesma bandeira e
Procurador G _rJI do Estado. em espanhol e portugu/ s. Trechos Compa�eceu ôntem á Policia tinha o oito ... A parada era �e ção e indignação geral na popu-

continuam as mais cordiais e F f elo bsritono Àmerigo Trantell': um negociante, uma das vitimas, 9.0,·�OO$ .e êle, convencido da lação d.e Arnsterdarn, quando a

az anos hoje o sr. José Mi- d d b d
francas. Por tudo isso. pois, pa � V r) Cimorosa Quel soaoe bel di- [zen o que certo. dia foi procu-

vitóna acelto'J-a. an eIra swastika do navio ai'e
ria ieira, fU:lcionuio estadual d Ad I T

�o a firmar que s. s. está de ple- d ietloJ. b) Cimaruso: Un leggl'a-
ra .0, em sua casa Importadora d� TRINTA E

'llão « e e rabe!}) foi rasgad
d

aposenta o. b t d I Ih
l DOIS CONTOS li" d I

a

no acôr o com as deliberações dro giovanefn Noticiaria em italio-
o Je os e V�?f por um cava ei- QUE DESAPARECE \1

I
e _va a. por a gumas peSS03S

tomadas pelo congre�so a que Faz anos hoje a senhorinha Ca- no. Blan<: Gioven? :za. r ro, que se dIZIa corretor de U'11a
desconheCidas.

1ludio. Quanto aos demai� chefes, tarina Juçá, filha da exma. ViL- COllllSS.ão de al�a� personalidades Pcrguntaram-Ihe,então, se tinha
Em vista da gravidade do as-

iamb�m não pod"em, �lém d? mais, va Teodóra Coelho e aplicara Irra II ia�ão arge?tI�las, bolIvla�as e cubanas, I dinheiro. R:!,pon:leu que com as
sumiJto, o cOllsul aliemão vi�itou

r or Simples coerenCla, deixar de aluila do 3' ano normal do Cc- T cormssao ('ss� que Ia levar a del-j fichas ganhas ê mais alau:v di- i�ediatamente; a chefiada poli�
",poiar decididamente o atual go' legio Coração de Jesus. IIa A Ie rttJ.a.

to um gran-3lOso festival. de acôr- nheiro que iria buscar, cobriria a
cla p�ra lançar vigoroso protesto

',ernante cuja candidatura oposta
do com � governo dt) Estado. parada. As carta3 foram coloca-

e p.::dlr para ser informad) sôbre

is pretenções do ex ,Interventor Fo:nea Vieir.l n tia N,�sse fe�tJval, seda distribuida, das dentro de envelopes e guar- �s. medid"s t?maclas para desco-

rectbeu desde logo o apoio franco Reg'srou'se, ontem, a data ani-
com �ortelOs e fartam�nte, a mer- dadas, afim de que êle fosse bus-

om-Sf: e pumr os autores.

de tod03 quóntos, sem calculos f'
.

I
A estação alemã D TA, onda cadona que o negoCiante vendia car a imnortanci" que faltava.

versaria nata icia do competente
J

E d
I'

tem odios pessoais combteram e delig nte chefe de ti,Jografía,
3 J ,381OS., irradiará amanhã o

neste sta .0, Regressou denlro em pouco d..:-

wtr,msigenterrente a politica do ri d programa abaixo, para a Ameri- O negocIO se a.figurou de tal positando na mesa 32:000$ e a�
Jeste iario, sr. Romeu Vieira.

ca do Sul.
.

ceI. Aristiliar o Ramos em nome O ani, er .iariante que disfruta
monta que o .n:gocIante telegrafou fichas. Deu-se o jogo e êle ga-

das lIberdades públicas e das prer- g >ral estima foi muito felicitado
A's 23, J 5 corresponde às a todos os .vlaJantes, pedindo-lhes nhou, recebendo porém em fichas,

Io�ativas do Estado. e, conse-
.

A Gazeta cumprimenta-o, afe-
3, J 5 hs. no Rio de Janeiro e, g.ue não mais vendessem mercado- Convidaram-no para uma parado

t t
- d f 7 J 5 à· 1 J J 5 h fias no interior e rearessassem d J 50 OOO</t d

gum emeu e nao po enam con ....>r. tuo'amente, desejando felicitações.'
� , s. o.e : II-' e ten o·a jogado,

rr.ar-se com a fulminante bealifi- 23.00 Anuncio DJA (alemão, com brevidade, efetuand-, em se- viu-se despC'jado dos lucros, fican·

cação daquêle politico, redimido Fizeram anos ontem os meni- português). Canção popular alemã; guida o negocio, nv referido apar- do ainda a dever ao parceiro. Lá

de todos. os erros administrativos
I
nos por�. e �alm;ro, .fil��s do 23.05 Radio infantil: Moedas de tamento. ;e tinham ido os 32:000$0001

e ��solvldo de todos os �ecados I 3r
..�gapho l\lafra, comissano de OUlO, caídas das estrelas. L�nda CansAr -

E f -I

f-ohtIcos que lhe eram atnbuidos poliCIa. d � Grinlm arranjado para () radio i. Uçao ii lOrcai UI" !
dgumas hor,as antes do estG�íO... p '" Friedrich Wilhelm Brandt e de ace'ste.�s
-Podera o ::olega nos mfor- Aniversariou-se ontem, a eXffia. L,Llh Heinrich; 23.35 Noticias

RIO 25
�'Y Ao que parece

rrar, tánda, se a polilÍca do P. srl1. Haidée Nascimento Macha- ;obre R economia ;>.!"mã; 23.40 . _'
-Na Pasta da

-
'

L. em Lages está solidificada? do, es; OSl dosr. prof.Arl Macha- Entremeio; 23.45 Ultimas noti- Vlaçao foram baixados de- nao se trata de
-Essa pergunta do prezado do, cirurgião dentista e nosso cola- clas (em alemão); 24.00 O ea- cr.etos aprovando projétos e • •

d :

colega, poderá, com maior acerto
borador. pelão do regimento de Milioecker. o�çamentos:, para ,a constru- SUl C I 10

e autoridade ser respondida pelo A"
' Diligente: Fritz WIcke. Direção Çbao dos. aces��s a p,onte sô-

iliversanou-se ontem, o esti- I re O no It"Ja1 A A I" d C I
meu amigo, o ilustre deputado dr. d V I L geral: Ernst Wi!helmy; I. J 5 Ulti-

d
(I .- ssu, na es- po Ic!a e urra inho, muni-

I d I· A d
ma o conterraneo sr. a ter an· .. / ta a 2377 dn trecho de nicipio de São Joaa,uim aflda as

n a eClo rru a, presentemente ge, fUll.;ionario do Banco do Bra-
mas notIcias lem português); J.30 f"

.,

.

nesta cap:taI. Da 'Rio Rheno até o Danubio. laJaI a Blumenau, prolonga- voltas com um caso misterioso.
sil e elemento destacado do nos- t d E d F N

Entretdnto, pelo conhecimento Um passeio musical ligado por me� O a . e . Salíta Ca- o dia 20 do corrente mês, I REPRE'3ALIAS FASCISTAS

que tenho da politica lageana e á
50 esporte. palavras de Franz Wolf. Orqhes-

tanna. nessa localidade, foi encontrado,

vista do telegrama dirigido pelo Fp.z anos onlem a exma. sra. tra: Erich Schneidewind; 2.15 -

_,
pendente de uma corda,. enfor- RO�A, 23 - Um grupo

.... :s.tigioso chefe local. sr. Alvaro I d. Nlir Calde!ra GO?Zélga, espo- �'C? da Alemanha; 2.30. Musica O COMUNICADO ITALIA-j ca�o, o m �nor João ASSIS Var- d� fasw,tas ao ter conhecimento

Vieira, ao governador do Estac1o, sa do sr. Hlgmo LUIS Gonzaga, I�g�:lfa popular; 3.00 Ultimas no- NO No 58 ga�.
.

da. morte na frente do Tigré, do

agradecendo a moção aprovada Escrivã0 do Civil. tlclas (em alemão); 3.15 L�itura ..." Se�undo �omenl.a.nús de. pe�-
aViador Dalmazo Biragio, q le,

pelo Congresso do Partido, julgo do programa (alem., porL). Des-
I RO�A, 23

-: MlnIs.teno da soas lIgadas a famdla do mfelIz segundo se acredita, fóra atingIdo
não errar, respondendo �firmati-

('HE6Am Uti5... pedida DJA, (alemão, português). <r:NPrefn_a C0muOlcada n 58- menor, fJare.::e não oe tratar de por u.ma ba�a belga, dirigiu-se á

vamente a sua resposta, Em L�- Está nesta capital o sr. Pedro Q .".-
1 a. rente do segundo corpo do um suicidio e, sim. de em hedi- AVcOlda Llege, arrancando a

ges. a politica do P. L. está so- Rocha, n�gociante em Laguna.
UIZ" a p I n�en -I e�ercllo, um. grupo de bandos ondo assassinato. Placa e cobrindo-a de pixe.

lidificada. ta r o ba IIe entreus repelIram para além de Supõem terceiros que o menor A placa era de bronze t 1

Encontra-se, d::sde ontem, nesta Jorge Fernanle.i Moura, de J 9 Tacazze forças armadas abessi- Vargas fôra esperado de "mbos- sido oferecida pela cidl�L�
en

�t
capital, o sr. dr. João Henrique anos, sábado últir;no, á meia-noite, nIaE, cada� n.a estrada que corta ague- Liege, E%a !avenida eceber�
Braune, Juiz de Direito. entendeu d� «apimentar» um bai- digna de nota a íifJuencia le dlstnto e, depois de assassi- o nome de A:iJa ou Mlblle

le qUe se realizava no Clube Con- p�ra os nossos presidias de ti- nado, os assalLintes o penduraram
. .

córdia, á rua Nova Trento. gilnos que regressam para os lu- a um galho d� arvore, afim de
Avisada de seu intento, a pa- gares p01 nós ocupados. Na fren- despistarem a policia. Três po r d ia

trulha de cavalaria, que passava;
te da Somalia apresentaram-se O sr. delegado especi, 1 de r·o

pelo local, conduziu-o para o xa� ôntem, em Carrahei, e chefe Au- licia, apó3 ter conbecirb.. :to
t'

do
drez da Policia Civil. sen Hile, com todos os chefes e fáto, compare::eu ao local, toman-

natl'vos. do as p 'd
.

rovl enclas que o caso

exigia, afim do competente in-
qllerito. I

Mais
r-rJil contos
que vôarn!A DO POVO

Florian0polis S. c
x s. C. Tijucas

Realizou-&e, ôntem, no stadio
do S. C Tijucas, um reuhido pré
lio sportivo entre o team local
e o do Florianopolis S. c., desta

I
OUTR05 PARTEm

cidade.
I R

A
.. .

d d'f"1 egressou a Laguna, em com-
vltona conquHta a I ICI -

h' d
t b I d pan ia e sua exma. esposa, de-

men e cou e ao va oroso qua co .

d d
.

d FI' r S C I' pOlS e curta emora nesta capl-

lo 1 Oonanopo
15 • • pe o score tal, o sr. Ota,'io L:barbenchon

(e x .
.

d
.

I"conceitua !) negociante naque a CI-

dade.
MIL

Regressou ontem a esta capi
talo sr. Edgar Carneiro, funcio
naric, do Ministerio do Trabalho,

A BORDO DQ «SANIO»
,

Radio Clube
-DE

Blumenau Rheingantz Comprae para vos conver
ecr o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.o AZ 005

Cha,péus
RIO, 25 -O Governo da

Republica, assinou na Pasta
da Viação, decreto conce

dendo permissão á Radio
Clube de Blumenau para es

tabelecer uma estação radio·
difusora, na cidade de BJu-
menau, em Sta. Catarina.

SUBMISSÃO DE 80
ETICPES

ROMA, 23 - Foi oficial
ment,; annn-:iado que teda a po

,c.!acão da província de Ogad �n,

ji ai de: 80 mil habitantes,
, ub,�;c[;'u-;;e à� autoLdad?s ita-

Na� grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade RO

cial ou commercial, o espir;to mo

derno e bem equilibrado utilisa o

ttlepr.one como a mais inpresc'n
ciivel das necessidades.

Procurern
NO SEU

Fornecedor

PORT SAID, 23 - O ma

rech�1 Badogli0 e mais ci 1CO ge'
nerals chegaram aqui, ás 6 horas
da 'llanhã, a bordo do Sanio.

"

A SUBMISSÃO DE
OGADEN

ROMA, 23 -A submi�são
le Ogadetl é considerada nas

LOdó.s goverclamentais como um
jos acontecimentos mais impor
tantes da campanha na Africa
pOIS este feito vem facilitar

'

. .

e

�ermlt'r o avanço das tropas ita-
lianas

.

sem perigo de atagues
pelos trancas e pela retaguarda.
O f::.to vem, ao mesmo tem

P), domo,trar a habilidade do
general CrazianÍ na con-1ui�ta
dos nativos sem luta.
O com�ndo italiano espera

que a submissão de Ogaden en

fraqueça a mcral das tropas
etiopes.

No dia que hoj� se pi'lssa.
Cheio de encantos e flôres
Onde I) que é puro realça'
Com tudo ogue ha de esplendores,
TA"res pr r, que se enfiara,
Com o que ébelo e de encantar

Que em si mesmo de ho:a em hOla
Ergue p'ra Fé 1.ITI altar,

Can!a um hymno te harmonia,
Que tedo n: tI divi a

Hl1 de festeiar O dia,'
Dado á Santa Catarin 1.

r. M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




