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o Supremo Tr'ibunal de Lei-
pzig proseguiu no exame da. Em rins de junho de 1 U 15,

O sr. Benito Musso lini, queixa dada pela Prussia con- ouando .a secca ia entrandu

que ucornpunhu (l ques- tra o Reich, em consequencia no seu auge, apanhei certa
�.rn?i1llZ I' ,\ noite. na estação Ierrovíar:util li u , Noticias trarismíttidas de tão entre ti 'rall(:;_l e u ..h_- da. íntervencão do governo

Roma dízcrn que mais de vin- lernanha, a propósito do central no Éstado prussiano do Ii?dú, a convdersa que eru

em 20 de julho ultimo. segui a repro uzo.
te e cinc-o mil pessoas, entre problema armamentista, NT 1

- .,

'o '1 f'O sr, Brecht, representante 1 'o ga pao apmnao . " ir �

as quais se achavam o presí- segundo affirnw um jor- da Prússia. dísse que nenhu- da suja bramia. Ali estuvurn
dente tlo Senado. o da Cama- � L

I') II 1,

1 nal londnno. (l "Mominz ma accusacão de iníracção centenares
.

de i age Uí,OS,A ímp
..

rensa do país ,i[t tem, dade a que as condições a- ra e o secretario gera do U

dí t s' l' lÇ-i') I')n',I Post"'. n50 exitarú em re- legal poderia ser articulada can ICtIl o' a en rgr: '; u, ,!'-

Por mais de uma vez, trazido ctuaís orterecem embaraços Fascío, compareceram á gran- n. ao alvorecer o dia L"')ti
, 1 !' 1 contra o presidente pelo dís- ses, L L' '. '"

a lume, a questão referente de solução. de parado uue se realizou na irar seu p.us (la . .rga (las - ] umas dezenas porlerinm':1
posto no art. 48 da Constitui- a g u L' , �J' ,(, .: ,., .. ,

á importação de cereais. A fim de obterem exíto do Praça. Veneza. commeruoratí- Nações. CIS!) esta não S::I-
ção. embarcar para O porto de Ca

O classíco chavão do «(P,s- plantio á colheita, tornar-se- va ao decimo annlversario do tisíaca ,1" pretencóes ale- O sr. Gottheimer, represen- mocím. Dois Ireteiros do mu-
sencialmente agrícola- e a ia avultadamente oneroso o reglme rascísta.

I
mãs. tante do Reích, procurou por nicipio de Santa Ouiterla ccn-

cocadíssíma Q,1"fJ·r,p,.1�.�".·.·!·'{,Ta (1,0 meio rudimentar de irrigação � versavam olhando mclan- ,c-,_ u • � ".

, __.'__."_��� '. sua parte demonstrar os lUli- v <01 c, " <C • s., t,'" -

«em plantando tudo dú», não rlo terreno. I
lU • damentos [uridicos da accão colícamente o céo limpo e

chegaram ainda a causar-nos Com o IHo de removerem i horroroso cnme em do governo de Berlim. estrellado:
um congestionamento de pro- os obstaculos existentes, pro- I, �,� inas -Eb.! ehOv0 ruais não! Ora,
ducção. cederam a um estudo, de Que J\1I .. -- 110'� J'·1· terno 11"81(1 rueira li"T v

I O Partido Nacional alemão ';. :'," c,' n. b" ( �

O lti I .j. víruos o esbôço graphíco, fei- � v drocu ! vo ( as terras não at- .

J t" I B II fi' l reuniu-se no Reichstaz e (, u- I.. e I.' "', Itingiu, em determinados 1'<1-
til com a necessaría nreclsão. I No W('laS (e e O orizonte,

viu importante díscutso do .

Espie que c.�o e�t!,!'e_!ll:\d,O:1 'J Trata.s«, apenas, (1'\ "ana- I Minas il'r,tis dizem que uma I I IIn so C'!IO' '"mos aa agncu tura.a um !�Tnl! '
� � �

c - � , .

sr. Hundenberg, qll,.e expoz o ;�yllPO ?Cl}�,10 l' ':', .

.

. '0

animador de Pl'Cdll('.',G?'.JJ. liZ2I' as <tguas rJnviaiB até o I horda cie oandidos mascara-
d'" d "l o qUl�-'-, 1" C' t

..

I' I' tIos a·.8SaltOl1 a Fazen{la PI'res, programma o partI 0, acecn-I }\-o· ;,c.,.•':. t"lll Ul1'·1. (.0·'·'· .. ·

',> ,1p,;:-pe;,ro (J.a "C' <','1"-]' ·,l,.... �l:�, '.,l,�·.. �o(ü UO SI'. eJampes flnl. Jesse ' -

.". t ' 1... LL�, 1., '0 ;' 'C" �::- .' '. tuando que este estava deci-
__

,,,,,,;,u.
"

,"'"C»,nf,"l.:l".l. canal-mest.re, diverc"jl'iam ou- I de proprIedade no sr. Anto·.. "!llIV" 'IIT"'l'a scr'\'l' (., (Il' 'ür",-.. - �-' � .

J' . dldo a npOl!"� sonl reser"as o 1'--' ,a, �,V ,L •.

tros, p"neinmdo em cada mo , orge PIres, matando dous
h 10.1

n.'· v ..,

1 120 O resto da P'l�t'lO'1' '1P"-Sem dúvida, uma dü.s cWl'i, I to. I "e11
os e ferl'n(�O llnla io\r'�n1 C ance er von PaDen na ,u- J • t cc, < :""-.' �

uld 1 o .�. ,1 ," J '-' •

1 ,,'.
•

, , \ drece e quem possue el'WçHOc ac..es nUl..l'cs.n.tcs para o E �om essa Mrmula sim- Em segmda saquearam a ca. ,a desel1' oh lda c.ontra o m,tI· 1
' .... ·1· I }\'1 ,. t "

desenvolvimento da l:wum;a, .

I d
. XI!'PllO se '\ e uOlUO. uu(...a al1 onu .. ,.

t d 1
. pilssima, esturiam em condi- I sa. rou Ja.n o clll�oenta con-I''''''

.

p' r' ô anno, não tem qUPiIl('s en enClo-se pelas immen- ções de provêr, com sobras, tos de reIS e queImaram o ca- arengue mode \1ismo. Este au-sas areas ainda virgens de as exigendas fIo consumo 10- I daver de d. Candida Maria., A ac�jvid�tde po.litien d.o ex-
no é anno de muito rasto eum arroteamento, está na nre- 1 "

'

d f d' t 11'I'oDDrmz J' reder] co Gmlher-
.

d 1
� � cal. e exportar VIsto alue a arCll i esposa o az?n el1'O, ma fi· l', '-, "f:-"

�

p'GlICO fJast() e 1'.·)'1"Ô anilO écaI'18da t� (OS mejos de Ü'DU- I' d F I me Qe mau' estou 1)01' uma ' 1:
a que nos referÍmos se àesdo- ,ram o proprÍetarlO a

azen-!'
'" ."

'anno de muito chucáio e pou-sporte eom que o levrador bra Dor varias kJ·lo.met�,-'os d'"� I' da e feriram mortalmente a car!a ,que. sgllnd0
.

o ]oT'll�ldelro t L

aI t deI RI n co pescoço ...
N

n a. extensão.' sua filha menor Maria Luisa. �O�l IS a e 'o oma, (.181 --E' mêl'lllo. Não hai Cl.lll�iI11 ão na necessidade de e- H •

b A Fazenda .Pires fI'ca na I, ZeItung. >l, escrevera no (lIa 14
1 "1 mas, SI na-vontade não lhes

d b 1 d t dt' mais aeitoxemn os lJa·fa 11.ustraeão eles- l'al18r'A a\'f','�e-os toda"'" '1 v'l'llo de Jaquerv no munI'cl' e a rI es c anno ao g'ene- flc 'b .•

"d .

d �•
�

t O l' t: ,lc � _'':;, 1 .!g' " hl-t. c
n J'

-

- ,L. -.'-l.gora, cumpa e, ln a ll.'1'-
s� asseI' o. ..:8.CO e: em,81, ausencia de numerario para BENITO MUSSOLINI pio de Ponta Nova. ral Groe_ner, elltafl, mmIstro nantonte relampcou, de noitetau commum, tao COI'l'WUelrO, v

-

d " do InterJOr e da RelChswehr
que seria ridícu'o p"'e.L"enclo� a e .•ecuç'to <) seu es1)Iendl- Nessa occasião o primeiro c na qual ')l'otestava contra a 11'l"Ô lado do Piohy. En acho

., 1 J. L '_vl- do plano . .

'
. c t -

C hlhe fóros dE' novidade. ;\ ! '1 h'
nllmstro sr. Bemto fVIUSSO- Como o governo dissoluç:ão das tropas l'acis- que eu Del? VOU. a� or�':},

Q ., . rtSSLnl emllOll-nos fazer- r
.

f' e b'do pela mllf co t d it i 1 por se avexa, nasceu c os 010_uaíquer pOlltIca orientad.a mos est� expo<>jp,ão ehaman
mI 01 r ce 1 I 1- as e assa (l e se ( 0e �l'ava

rapado, Pode sé ínté que ',Ino sentido da rrléba tprá ir- d
'�I

"tt -

-

dão com grandes acclama- ameJ·1Ca'10 auxi pretendente á l';C/l'(ja
recusavelment; de' �pe��r- dO' pa:rad o caso, b� a ençao ções, tendo pronunciado vi- I I iM __. in"Bl'ilO priuspie cedo... Eu
se a esse aspe�to das I�o�sas os po, eres�,pll .�cos; com brante discurso, revestido de

I" I d Em rennião (j,J Partido Na- que afntul'á por aqui mêrmo ...
realidaries palniti:l.utes prinni- quo_m na,o. seJ.a, OVl en.�men-: arande importancia. Ia os avra ores cional alen''io de Dantzlg o -Apois. cumpade, oce e

•

,- -. L 'v te. Ellpot-:,nvel ,um entendlmeTl- b ,L ,
, qlle e o dono de sua vida 'JpIando por estabele�er a li- tt de sc,nt> a S'" ve' 'i .

sr. Stadler. deputado do ReI-
E' d

.

gação eHicaz e indispenp,avel l��Trailo�;se'la i; Ad!em os
i. O gov�rno _

amerIcano fez chstag, declarou que chega- é quem sabe .. ,u teJa a 0:1(11'

dos centros compr'ud'ores ou
'

. I'
� l R < favo-, No seu dIscurso, entre ou- uma publlcaçao d"lndo conhe- rá o dia em 'lue o destino da tivé. mando lhe fazê uma ca.j'-

dos portos de emb;'roue �0111 regwots. C tJ' 'd
l tras coisas, Mussolini disse cimento ao país das medidas �\lemanha sel:á decidi�lo não ta aos coidado d'um hom��

,

-

,e> , - oan a a lar1!1a P'" e lor-·. .

t . t d- A �', ,d""lll' II '" l'S11nl'cando CIID10 1\
a esqueCIda 0IJulenClh do nos- . d

-

n tU i 10 segum (l. que pre en e por em execu- nelos eleItores. mnf': sIm pe- u,! , 1!:- l-L li ,_,
'n�r-b(� um os !'R n(�n" re, t

- �,. d '1' i
-

e -ll'll{' na-o c' E'Bse Tllllr.a';-;'80 terras-a-dml;-ro t"p""i'l'l á
.�-

1" _.. . �
"'

d'"
!�,� ,

, «Foi tambem propos o o çao com o üm e a1..:.XI lar c e 10R soldados. l: , , ,- ,r ,<"I
-� , � ''''' , U nro! UC�"'O In. en'''a e o l'roz '

O t ff' t I Dor ahi róra, Eu J' á ffi, e ditrimi-balha para. UPl que outro lP- b �, ';'4
T'

,"', c. �

lt' problemada juventude. pro- I promp 0, e lcazmen e. os a- E accrescentou: '.i Alc'IlJa- ,

til assomo de-orO'ulho 'ou J�. d' eST(Je1o �u·'c.em que o v!l- e'lbloma é natura1. Deriva- da i vrad(lres, fornecendo-lhes cre- nha não abandonará a ooliti- npi e YOU ganh1:'1, a lapa cio
·

"D, o U )[lraO '!iyura (�m rel"'vo L>

L I d't t· .. .
L 111llnr!o FOll CO"I''''gZ, ('II'tT'"zmdo em puras expressões � r.n .;; q� t;'t

�

d'
'"

l'

'

'I propria vida, que LI'm as sUaS, lOS em semen es {' lorra- I eH reV1SlO11!sta cmqu<Juto o· ... , ,'�< 'C��" I ,",

vel'bai&. ;:?:.... a �.!a� ,,�G a,.pro uct,?_a" estações comi, a natureza.: gêJlS. ... .
corredor ele Dantzig não lhl:' provinça! Ceará ,�terra do

'l�e as (mi"as regwes sellam ' 1 01\1 t d A 1t pl'incip,êi2.: a fl'(�nte 21moç.anlflf>Não ha muito, - seria por \ �b' dnnt 4, 'j' it' ,
.

<:' Ora, nos 10 annos vmaourQs,'.. .� mlS er.lO a, gl'lCU ura fóI' 1'8�tituido,'. - �
<

voltá. t!e 192: _ as estatisti- ado Ud�n ?l..!..l es a� c�:ne� :::s, SI L.l \ é mester que seja reservado flcara autorIzado a receber _"
não ceja! Querê vive no CE"

eas accusavam esta coisa es- I •

� Ivas�� uma au�nçt�tO maIS
lugar aos mais jovens. N:n- apenas 250,-'0 do total vencido O lideI' racísta Hitler rE'ce- ará é mermo que a g'!n:,�

., aemoraGa. ao fiSSUIllp o e um ,. Ih d de ta'ls empI'esfl'nlo'" n'o�' b t't I -> 'd c1- 1 (1'11P1'e' S'" atr,afl'l' "lU P'''' ri.'tranha: cstavam0S

adqmnn-! ,�,,'
.

CJiL ,

'

)
�

_ guem e mais VI:; o o qu.e . 1
". a

.

tI- eu o. 1 U o <lC C1 a ao ,10- .., Ll.. ," ,. (,- U·.' ,'L

do banha no exterior! se�� p�Or,o,;·LO de resoh er":'�' [1.quelle que cublça a moCl- cando os agrlcult?l'Cf' obrlga- nO�al'lO de Coburgo, sebo. Cumpáde. oce rlrlnt�
Nilo q�le nos raltatisem mei- 1?"SSa ��r.n�:.. ,::r com ,. loo1-

dadc. �ós queremos que a dos a lazer q u aIS q II e r Falando ao ser-lhe entre- seiente que- psü' Ceará e (11)\'
os de produzi la Basta dizer V:�lS �om1-1etn",ülç,olt";S' �f.0?es-. mocidade tome na mão o : outro� pagamentos até o Can- gue o titulo, Hitler nccentuou nem pirüa cega., .

ql1e '" cl'eaç.fio al'e Dí)PC')"-1 ntqo �ts,:J,r-se"la um} 1'a;a 1.0 eL:�lün-. '10' SSCI CachO' l'nflamme-se da, gresso adoptar uma medida. que o Partido NacionHI-Soci- O interlocutor i;u:holl Q'I'UÇ:"
.�.� '""

.. � '.�. t.'
P ro"teanao Re pPlo fIl'm > . , J.. �,-- '-.. - _" {'demanda grandes dispendios, d�S�i(� ds. :,:�' (1 .�i ir

- r� nossa fé e esteja prestes e legls�at:va est��C'�lec.:ndo �s ali,st!l ll!anti_uha todas as suas na comparaçau, m,lS mw a 1·

o rra rpgião Serr[!11a nã" "'�, b t" _

llüs"a .�,e.l.�n. lva 1
'rlecidida a continuar a nos- condlçoes O(,;fmIÍlvas de t81S rClvmdlcaçot's l' ,.,õ!),_;!'ava nou bem com li seu sentido.

, � ", u oe,"

I er aClto cp!)nOnll""t ""�ull1 o i' ,
• . . .

•

, P()r 'UE" °11' dI" IJO OC )

torna pl'eOCCuna0U'-"'O nl-l'n, in""u ; < �', t�" �-'" �

,sa obra. favores. ,Salr. aSSlll1, YIC'tOl'IOHO nas c-
- q., e '1 l; ,L. "-

. .. . ",<'� , ••.H COI·t" 111]IT1E"1)'l o �'. rll"\na�I'D)' {' C'
,

SÜIUDl' 'pois f1Ue �"'rOli'i"-'r'(un (';
t_, ih,' (.

U"t' Ü .t. ..�,v.: E" preciQo "raseistizar-> ain- Emquanto na America do leições de () de novemb['(: 0).'0- i...JZ Que o ea)'!! e que ue!!)
v�, '... 1-" v .. �"' ue OllI"} DaI'" o ev 'e-'lor -'Vl'

'-'

J'
' l')ír-üâ ce�1.'a'!engorda.m nos mâttos. á cus- .t'-1· 1

L � LJ <�•• i �'.;-
1

I' t,j::; da. mais o que eu denomilm- Norte, o governo co�lta de ximo. �

t 1 ., 'C
. c.n(.o-se a P',A�lu.slçao (O qm,. f,J' I "mortos da vi- prestar, por intermedio do -E' n;ode j�;-.;o: DU'lUi. Cl';!,iI.a ao plll.}(U. I'OSSUl'Tll()S (',nm suj'·j'icl·entc' ()ll TIa os al1bu 0'" -

.

l\r'" -�---

_

h
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Em n"'sso }�<::'t:v'l(> "ObT'f't'l- .' ,

I
'. �'-:', d'

'!'j_� ,.
na J'lacional Não se deixar seu mllllsterlO da Agricultura, nao::te a I) que come e 13(1

do os ;e"'''a;�'� d;�' J;ai� �n;,-I i'!iJn!� a ca.paclUa e para pru- �IJSorver ne'la administração auxíiio eflicaz aos agriculto- i \'éve com g-ôgo, gl'italldo ,,�)i(í.,
lll�l'osas ��riedwi;s ;.�' d,,'.�' II :"us,,/:!,t.1·u',e export'.1r em larga ol'din.�ria_-"atê ao pont.0 de,. r.e- res �,o país, no !3., r<:s.i: o nos- 'I'

Da !taBa 'pió'" "piú, "pí{p,. Assim o
( .t;.< •

n p s t h 'd Ceará: só yé,"c no atI'azo eenvolvem com a lllaXJnlil 1a-! nunClar aquella que constitue 80 da ,a sa. a, e 0](. e Ullll O "PopoIo d'HaJiü ", de í{o-
I�--��=·���

.

b
.

d apparelho I'lgldo e mope não é ruim.--é ',pió">, "pió'>,cili�ade.. :,';'" .�
..

�t. �"
a aleglE'H'- e à cm naIguetz o r"a'nte na phr"'se do Che- ma, em artigl) de 1 {j do cor-

"pió" ...E-, aSSim, igualmente, para I·' � nU}âJnemOS cauuos risco.' star ó�mpl'e a OI' ti p�- "

...

-

p':',,,,,
" rente, escreve (�ue o deS8D- -

caUSD,r espanto, o �,abcI'-se I ra tudo quanto possa eonl'tI-1 Te do Governo ,I OVlSOdO. -

volvimento do commel'cio ita-' LEOl'\.:'iIlDO ;\10'1"1',\.

=lue continmlmos. c&.rrcando I Er�l a�p'ndecimel1to �o per- t�ir a ta-:cfa mais rude do I' (U.
B. I.) Hano na Ameriea do Sul de';' =,�=�

arroz do estrangeirO, ql1anclo í.;HJ11lnl1o que lhe oflerecc- dia segumte, ,
ç • -_. ve ser fortemente accentua-. As ncgociaçÔes itaio.llli'-

pode�nos pl'Oduzi-lo, ntw s0 ram as senhoras e spnhori· Estamos em Roma, nesta

\ Dl
..

61
.. do, em vista dos ultimos a1-: mãs, a pl'opositu da qneBtüll

para pl'OVCt' o proprío COD- nhas paulistas. contendo ccn- Roma que quizemos para nós. l narmana afia garismos publicados pelo i\1i-; camhi.aL e das l'estrieções re-
sumo, como para. lliautermos te'}i}.S de assii;'llaturas, o co- para levantá-la no amôr e no i nlstcl'io do Comm,'rciu. ; ciprOc.t:is das impOl:taç:'i)es, ter,
a bo�n �ivel um movimento l';Jnel Romão. Gomes dirigiu- orgulho, d08_ italianos á altura I O sr. pharmaceutico,chilIlÍ- O referido jornal nota qUt> i n11nal'arn ii Hi do l'lueuü\ St'lll
exportaaor.

., li1e�� uma. c�rta em quP ha: o da. adrmr::çao do mundo. Es- i co Paulo Oncken teve a. gen- as exportações iialíanas com! que nenllUlll nccol'do defini(i-
Ha grandes treCHOS ao nos- tOPIC<l seg-mnte: taIS reumdos nesta praça, que I tileza de comlliuniear'--nos que destino á :\merka do Sul 1'0-: \'-"0 llOllvp,.;se SiíJO wlI:iignadu.

Fí) territol'io prestaveis a eH- <'-São Paulo pensou pelo é o coração de Roma e por- 1 transferÍu o estabelecimen- ram de HiA pOl" ('.E'fito inte-;
sa cuHura,8 inuumeros outl'OS I?rasil e para. o Br:_asi! .. lufe- ta,nto o coração ela Halia. Não I to de sua propriedade para rimes no anuo de' 19;)1 <is de Oe:: Jornais de Humn HoH
qn'), praticado um peqUf;i10 hzmentü: porem, nao fm com-! SOn1,:,ntE' 'Dor vosenc�ntraI'deSIIO pl'edio fronteiro ao Hotel 1930, :('ÍSill que durantü os tl'ak�>
trabalho de ada.ptaçào f;t'l"yj- prehendlcl0. Ag'Ol'l:l, como sem-: em frente do PalaclO de Ve- Boa-VIsta á rua 15 de No- Os dal.io�.; rOl'Dceidos tIe ... 1!1( S d.e ligaçi10 entre o eo-
riam. á 1})üraVíPlü, eOEW vali- pre, sejamos bons paulistas. i neza, construido por uma das i vembro.

'

mont3Íl'am que as exportações l;\'sL'i! e a Praça de VC.lh;:�;1..
osos comrlbuintes ("n� .llC::;so Vamos.. trahalh2r c;ilmos; sa-: cidades que noderiamos Cha.'1 para a AI'g-entina t' p::na I) nO sentido de recollstítuir a
censo d(� �I'O�lucçãe. ,

Usl',,·itos senão com o trInm-! mal' de _imperiais,. como Ge-
-

.

" --

:-:=�-I Pal'aguay cOJT�pn'eIH.lpn�, en- lei'��ão da Roma imperial, :'0-
·

Para nao nInOS mmio lon-, pho, ��f) mynos com a nossa
I no,:a, Plsa, Amal\\ Ra:venna lOS Ita!13110S que doImIU. clle I tre o�trüs artIgos, ntlvJOs eram i'eHas preciosas d(';;;�',,-

:j8} e mesmo ,POi:'CfU0. o jH'n·, C-ODsmem:Ja. ,Aconselhamos e .F lOI'eIl\'d, qpc espaln::lI'am propno, como (JS melhores, matenal de gue-ra.. Yl'e�'!sam hertas an'.he"logi('HS,
posito deste I:! êxnmmar o "a· aos nos!,os ;_tmj[�os que assim j o imperialismo immortal. do soldados da Europa. . I que, de um billlüo e eento e Ao lado desütE=. roi (,ii(�(_lJj'
80 presente, eitaremos entrp prOCf'UHl1.1, Sejamos methodi-I genio. Neste palaeio, na ape- Aqui, ao 1ado, cf)tá o altar, quarenta e um miiIlÔes de li- Ü'ado um thesouI'o d(_� üoJ!lF;.
autrús o trecho eXIstGnt(:" no cos e cnlmos na dí'svent.ura.1 nas !J{-i annos moncu a mãe levantado ao soldado deseo-! ras exportadas, :);35 milllües ço do ::;('cu]o. constando ,ii;
R.io Ada, á§ margens do rio Dentro do mcthodo e da cal-I de Napoleão. A mãe desse nhccido e o altar dos tUll1U- 'I se referem a matí:�I'i<Jl bellic0, moerias de ouro *� prd,;. ,:e
df' identico ll')m�;. rn� 88,0 úpcr�.!dos v'Jrjadeiros'l Buonaparte esculpido na mes- los ras�jsta�. O soldado des-' Das demais expol'taç0es �17 Gregorio Xl\' c (to Jmji':'''il-
E' desejo vch'Jmeute flos uuJagrcs;·.

.

ma raça potente dos Dante conhecFl0 e o í'ymbolo da' por cento representam pl'O- dor Napoleã(1 L
lavradores daquella zona iu- _."'::"�"���'"='

M

M:".'_'" I e d.os Miguel Angelo, o qt;lal ltalia una, victoriosa (; fascis-j dudos t('x�is I? �U. pol' Ct'uto .. -'_.w__ ,�. '. __ ..•...•�

tensifical' e'5Ra cultul'L'l, dada baL .r\SS�S Brasd ,nem chegou a Pl'0l!uilClar ta, una desde os �lrcs e d�l.l generos ..alJm�I�l!�JOS, lí)Qtpm�i) �'} l�!.".r""O�.f.'{D. nrestativa excelleueia das I correctamC'nte Il fl'ances, dos- Aosta HOl11ana ate Tl'apam, \ O filW(irO oHwJaJ. delllCJfls- UU,.vU'UU lU' ..... �... � �."" ••

terras que possuem e que (:hcg()li ontpBl a.. ri'!{�l:iafio-l se Bu()napaI'�e ao qual r��n- tiue presenciou. a primeira I tra, finalu.1ünte:_ que apel!as
lhes trará. resultados certos,' 1�(ll1�? de regI'Bssn do hI? d.e l rlemt?s 0. preito .de haver Sl?O . ?el'rota�.dos IJaVlOS de Cur-, quatl'O parEies 8�W }�TjIIHieS lm
com v�wtagens seguras. - ... 3n'.:'.�n:, o 5.1'. generaL AS51S! Ij prJ:nelr\), a. ftccender 0. 1:1..

'I thagcl.
h o teste�unh,o supre-I P�H't;l(iOl'C3. t�a lirl!�a: (I FIra·

Para. isso, entretanto. !�s- BrnSl!. mten'eIltor federal DOS-! clw. ua uJ1IdacIe (la yatl'w e mo de cel'tezu, mfíllhvcl doi �lL, [L Argent!lw, {) l-'l'ug'ua,v e o

lnI'l'um diante duma di!Ii.eul.- te Estado. [de haver chamado as armas que acuntecerá».
,
ChIle.

a Ann ive r s ar io Da Alemanha

do Fasc!o
Ualia-Alemanha

'===='�-----" -

NECESSIDADE DUii1 AUXILIO DOS PDDERES PUBLICOS
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Situado

�:� larga ..rnGulI
. ��'r Deix! ..me grilar!

ii
.,

o virão

o Fornece reft"i<;'(H:S a domicilio
Quartos CO!lrurt�l\'t'i�

ASSEIO - f�ilfi.?r:;_FI'Ji - DJvF�Tf<";r 1\4J 'fJ � II) �_.:!.t 'i.!1 II e.'\:_ t....nJ d :;;....;L��C=I,

Banhos quentes e í�rTIo§
ALMOÇO 2$000 JANTM( i :1;500

Annexa ao estabeler.imento, mld(!: ia C'X{O!'llr'nt�'
mente installada

r:-. 'I
!::.. e rnernor para a

tosse c docnçô.s do pc;'n.
Ccrnbnte as constip;;.,;o:·':F,

o calçado preferido para senhoras
só na

resfriaJos.

Torrado pelo {Juro, Café IJUfO sem

bronchitc e a::thm;:t.

O Xarope Siio ,]r,:::">
protege e Fortifica n r�: 1' ..

ganti\. os hTonchit);; c (o:'

pulmões. r\t1i!hil! e::; (.1�

Com

I

t
I 'T·,q·PU'f! P''nF, � MOCIDADEI L�·�n u (d·i I) ilhn-l .

Tenho o prazer de comuulcar a minha flfstf��ta I
clientela, que na presenn- dacta e��ÜllJ('[{'ci hmtli ao J�h'E I Desde todos os tempos, todos
negocio De livraria e papclaríu n ',LI 1';'':;;;.:1 ur � ,:- "11 03 �u�lrldtS fiagellos que muito
pogra fia, encontrando-sn t sta li parclkub F: ,.:; a ex \.'. - II �Oi; '.i.i-�b_Lo:,e.},)�ar<,,';} '3nf!aq,uecimencução de qualquer serviço como: �! LOJ,,� racas humanas, e a deca-

I "'" /I Cartões de '. isita, Faturas. II
derreia (1:, força vital, precisa

Impressoes a ceres Papel para cartas. C;�l1l1:� t��\�;�n��;:n�t� 1�1���1::,!t�O ��

lI; I!
p, corupensacão da Natureza.pa ra

de .r�gistr() de bebidas, envcl opcs. guias 1)<11":1 a- � horas arnargasetristesas daVida

quisição de sellos, rotules, prl)gr�lm;_lS, jin-ns de i A rO;ite pois.d'este flagello
vendas á vista, despachos bolenns e demais servi- U começa pela da mocidade

:,,'1.1 �.I is quaes, na prímelravez temços adequados á arte. !
o

! ass!�1 j�lportDrlci� quandoalias
i�.o<U-����.===:<����� mtnnssnua, por que São de

origem de muitas desgraças,
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice. As
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de coisas de
pouco ou nenhum valor ex

plicarlas Dor uuern na verdade
nada sabe de fundo scientiíico.
Vulgarrnen te chamam-se:
OONORRHEAS BLENORR!-!A
OiAS. CORRIMENTOS. etc. s.

'�11 �_lei.:or, fôr uma
.

das victimas

\::lt;! I
.lHO ande por caminhos tortos

�i$'� I que lho roubam 0 dinheiro, a

({j!J�� II alegria ela vida e a saúde sexual
" >é� ,., d b�f)�, que e amua, um gran e em.

'i'1Y.; I Incontestavelmente, um dos ml)-
Iv.: ,.�

<,::.,,:� dicamentos que podeis usar,
f!' a iN!ECCÃO "iDEAL" "A:\l-
ro' � >

l NANCORA".

v
.. 2

deseiando'"
tomar o

saboroso ao

Café
de Euclydes

(Defronte li Confeitaria

Si o seu mal reside no t:�,t(lJjwg(l,
í�\� u 1'(:medi o:

f!uxm� DIl: NOGUEiRA

Empregado
Com successo

nas seguintes
molestias s

f;cruiaf{i.f.
D:l,UHOf.
BO;j!:'l:'..�.
nr'!lpnn s .

h:'·!;;li:m"';"·;;'I!� dm et'h!-r�
t_"'r":��':I!f) fins on.'tid$).
< ;'l'H.lrrh'':as..
Pi�1:l1,'lS.
E·;rlnIJ..l�.

���i�: t��,:���reft.
\"l"Il:'$ hrane:af..
Utr-eras,
Tmnorea,
S;tJu:t:;.
�!H�!inll!tísm{.\ em g$':!ll
M�nc11il" da r�'l�.
/�ficCl;.3!!!i rio- fl;;:ad().
Deres no IJPit6.
Tumores nos OioSOI.

LotejaD\entQ d•• iTte:rl",
C do 1 'Pl!SCOI;.l> I': fin1il�
mente em t�da'S:iS 1110-

lc5ti.7.� Dfoveweniestlit
s.IUl!.:"ue.
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I
.�

Rua 15

Maior Sortimento
P'" drogus e pSlweialidades
cíonaes .e cxtl'lingpil'us

-rido
asil

.em

em aréstações
SEfnPRE PIANOS
EM STOCK

oepcke
� AI

Rua 15 de Novembro, 26
(Defronte ás Casas Pernambucanas)

Ielephnne, 200

iiIIIii§l\�,
Credito. Mutuo Predi.'l} Ri

0" maior e mais acreditado Club de Sorteios' do B:�SilÜ 1')1Filial em Plortancnoj!s:
Rua Visconde de Ouro Preto N, 13 !I

Resultado do 19U', Bor'teios,realizado no dia 8 de Outubro de ;\);;2 �l
�:�
�.
;;J:,

�r

li

1;<1.;
i

I
f
;
,

li
�j
li
�,
ii

�!
�:�l'
íl
i1
li
�!

Caderneta 11 .. "2.479
Premio no valor- de Rs. 5:000$000
Foi pl'emiuda no valor de cinco contos rle reis (c)'{I{lfl'li'lO'-") �

caàernet' n 24 ....n.t . �,'CC ,. ,', .• ,I \, LI,

J' í C
li
.."

. �'" per encente 8. prestamista Mal'itt 1', ":1-en e esta, resídente em Florlanopotís
.

. Pre:rnios no valor de:Rs. 30$000
3.?19 M�na I!u�son -r--r- florianopolis
11.325 J?ao Firmino da Rosa. -_ São José11.781 Cidaura Lessa - Sacco dos Limões

1;,2! 1 Mar�a Adelaide Oliveira - Floriauopolis1 ",,036 A1ana Pereira Rapp _-- L<1R!!na
9.0�Q Augusto Jaques - Florianopotis12.0i>8 Marcos Casrellain --' Ilhota
10,044 Waiter Kurtz - Rio do Su!
�.3�3 Urbano Lídio do Amaral - Flori:!I1q�(11i"

1·.),4::> I Manou! Aurelio Filho - Figueira
Premios no valor d� Rs. 10$000

10.713 Estanislau F. Puccini --Imaruhi
11.595 São [oão Salvador O: Cia. - Saco dos Limões
10.702 Niltnn, Nelson, Afonso, B?nl0 e IIlaría Soares

- ltajahy
12.025 Leonor M, Paiva - itajahy
2.587 Duki�lea Longo de Jesus � Florianopolis
1,483 Tamandaré F. B. Club - Florianopolis
9.038 João Bernardino Filho - Laguna
0.468 Dorvalina Ligocki -- Florianopolis
9.021 Tereza e Cícilia - Itajahy
0.323 Aníiloquío A. Bittencourt - Laguna
'senções de pagamento po;- çhu::o sort�ios

9,642 Julieta e Adelaide Falconi -- Florianopolis
0.923 An�onio Ferreira da Silva - Florianopolis
0.137 Guilherme José Clero - Florian opolls
12.737 furtolino Joaquim de Sousa -- Laguna
2,3l1 Lauri Lisboa - Florianopolis

'

10,223 Manoel Laurindo -_ Sertão da Trindade
t 1.374 Celso Elisiario Mendes - Irnbituba
12.506 Alaide Sousa Bessi - Urubicí
2.660 Maria Luiza Costa - Sacco dos Limões
4310 Antonio Galdino da Costa - São José

Ftorlanopolís, IS de OUtlll.)l'fJ de 1932.

VISTO Os Propríetarios
"';060 P .. O. Cut'valho Chaves & C'rr'SCAL 00 GOVERNO FEOERAL la.

WiSLi 1"'_

Occasiào llnlca!
'F A' a=_=

LIQUIDACÃO...

Commuulcamos fi distíncta população di.' Bluuienau e

arredores, que vamos liquidar o nosso stock de

calçados e armarinho, pelos preços do

custo e abaixo do custo

CASA LAUX
Rua J5 de Novembro, 39
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A C!�ADE I
m .SEl,1ANARIO DE GRAN�E·

CIRCUU.çÃO
. -

MUiO ••

'

•.•.••..• ; • 15$00ü
SEmESTRE . . . • . . • . . . . 8$GOO
NUMERO AVULSO . . . . . . $200
NUf�!:RO ATRASADO ..... , $-1.DO

Homenagem a

Dumont ESPORTi
São Pau'o;25 (5. R.) --l!í_=',ti

Iíza-se hoje, no lnsl'jtllto lilS·

toríeo e GcogranJu('o desta
capital, uma l::iessITo orn ho

menagem á memoria. do Irn
mortal aviador p:it,'icio
tos Dumont, aqui faHeeido em

julho do éOrr8l1Le nuno.

ti:'" tt>c!ú.:; O� qHe nos r'st!lC!Herent
{
a ......:icias sobre Rl'tnivcrsn.r!oSt

I ti .• .

I ca'�n!""i('ntos, paI" isauos, naSCI'"

mentes, etc. ncarcmos gt'RtoS.
I in.... ! .. Ut:;'!;'fI'clrH1S COIU o maximo

I! pnc.:t!.

Peçam nossa tabella
CeI. VlDAL RAMOS

Os annuncios serão acceitos até
as terças e sextas ÚS 17 h-oras

REnACç�Õ=;'õF'FICINAS
o TraniiCOl'J'C'U ante-ourem a na.t,:

natalície do Rr. coronel Vidal ,T08e
dA Oliveira Ramos. íllustre politico
catharínense, residente actualmeu
te no Rio de Janeiro, onde. sem

dúvida, lhe chegaram as felicitações
dos seus conterraneos

Faltava,lbe
UIH

Passou li 22 o al1niversllyio do
S1'. Heitor F,�rI'n7.. l'nncciollal'io do
Banco Sul do Hl'HsH e "footba11er»
do "Brasil F. c.» desta. cidade, que' ri
foi alvo de numerosas felicitações.

.

Pereceu sabbado, afogado,
em Santo Amaro, quando to
mava parte num pie-ate,

.

o

conhecido sportmau Camisa,
baek do «Athletico Clu1y, {ia
capital.

Hj)J
- ", Em yif'ita á sua f'Jmili.lI. acha-se

�nr'lerICa ! nesta cida�le.,vindo �e S,. Paulo. ;l
�. �j.. I sr. Pedro b(�I1LOS .Iuníer, do 13 E.

I C., que tomou pnrte n.os .f�om�ates

Domingo, 6 de Novembro de 1932 ! contra as forças��nstItuclOnaIJStns .

Iri(ulnlll'@íI�1\ dI'! �n'ln nl'1l";:;o li �",��Jl:! f [:1\;1.'1 �!1Inl,l�v i Trouxe-nos n seu abraço de P:í!,.
mu i'! "!fDU uu hu\ yij�iH:l ij ai m!Uy u;'Hg plJI'IlHH' pedidas, por t�i' (!e s,eguir J.l�m São

\ Paulo. onde vui acqmnr sortimento,
. . . o sr. Arthur Laux. proprietarín da.

Pede-se a ,todos qu� oHert;c(31'am yI';.'ndaR •

1.lS ('n_vlar: Altaítaría Laux,
para a Casa RlCardo Peiter ate ao dia i3 de Novembro, e i
aos que offereceram doces e etc. poderão enviar até na; Esteve nesta cidade. tendo-nos '"manhã da, festa, o que antecipadamente agradecemos.

.

visitado, o nosso presado Iavorece- \
: dor sr, Luiz Moser, residente em

,

: Indaial.A DIRECTORIA,

Club Nautico
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