
30Anno � I
-----------_

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

v o v

I Número

o

N'u �118r{J'

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

Número atrazado $400$2001
��a::m;."l:,;!lí�=L���:=m ....... azzu2A""'Kl'B2íD'

c oz

Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

e ào lnt ruentor 6aúcho
Port() Alegre, .20 (via aérea) -- O sr. general Flôres da Cunhal

interv"'er�tor' fec;eral, ·teiegraphou novamente á Associaçao Brasileira

"W"(�iterando o convite para que a A. tresB. I. incumba

jornód!s·tas de aS'sistirern o próximo pleito neste Estado.

Eleições àe Outubro A viagem do sr. cei.
---

, Interventor
S E COMMENTARIOS,T

Declaraçao Falia á "Gazeta" o acadêmico' sr.
'",,; Altamiro Guimarães

Poore R.oulirlO Deschamps' por motivos particulares, àeclara H
'

d d
lião ser ccnõlõoto á

õ

eputcçõo esta'àual, e se retira ccrnptetcrnerrte oJe antes a parti a da caravana do Partido Libe-

ôo politico ,cojharinense., ral, ouvimos o nosso distincto conterraneo sr. Altamiro Guimarães,
Parochia ue 5. loão Baptista, 11

õ

e setembro àe 1934 candidato á Constituinte Estadllal.
P. R. Deschamps ..

-0-
. 'Ao encontrá-lo lômos logo tocando no assumpto e aSSIm

A caravana colHgada no sul imciamos:

lmbituba, 19 fi Gazela, - Chegou aqui 11 caravana dos pró- -Segue hoje para o sul. em propaganda eleitoral?

ceres colligados, vindo em trem especial, sendo bem recepcionados.
-'E' verdade, sigo, hoje, á noite, para o sul do Estado,

Os caravaneiros visitaram ViUa Nova e Mirim. em propaganda do meu Partido.

-0-
Candidato á Constituinte Estadual irei a Tubarão agrade-

Cresciuma, 20 fi Gazeta - Acaba de chegar aqui a carava- cer a indicação do meu humilde nome.

na dá coHigaçào, que' foi fe�\tivamente recepcionada. . Visitarei, 'assim a minha terra natal, onde, espero, ser

Faliaram os srs. drs. Fulvio Aducci, Manoel Pedro da Si1- julgado pelos meus conterraneos.'

veira, e Francisco Galloui e os srs. João Guedes 'e engenheiro Os- 'I" .-Pela .sua actuação no Partido Liberal, antes da escolha

mar, chefe das obras do porto de lmbituba, la anteviamos a inclusão do seu nome, caro Altamiro?

Os oradores lôrarn muito applaudidos. -Jamais aspirei cargos politicos, pois estes, sempre, são

postos de sacrifício.
Não me foi possivel, entretanto, recuar ante á' escolha do

Li- meu nome como candidato do meu Partido .. Moço, tenho sido um

sua
idealista, a que a violencia e a tyranía jamais me afastaram da luta..
Desde 1917, nessa vida de agitação' e 'batalhas jamais temÍ e

sr.

transigi com os poderosos. Fui sempre um escravo da minha con-

ciencia. SoffrÍ muito e muito desde longos annos. Prêso por diver
sas vezes em governos passados, jamais cedí ou me acomodei.
Tudo isso eu devo ao nome que herdei e que. tem sido, para vaida
de minha, o nórte seguro dessa minha jornada de dedicação ao

meu Partido e de lealdade para com os meus amigos. Com esse

passado esperarei, na minha terra natal, que, agora, vou revê-la com

grande alegria, o julgamento sereno e desapaixonado dos seus ho-

Mais um operário na chapa liberal
o sr. dr. Arão Rebêlo, escolhido candidato do Partido

beral Catharinense, pela zona do valle do ltajahy, desistiu de
candidatura em favor do destacado lider operario de ltajahy,
Dyonisio Veiga.

,

o dr". Car-mosino na chapa do P. L.
Pelo directorio centra! do P. L. foi escolhido o sr. dr. Car

mosino Camarno, para substituir o sr. cel. Octavio Silveira Filho,
que desistiu dç� sua candidatura.

.

_0_

Não é verdade
o directório central do Partido Liberal Catharinense publicou

um communicado, na nossa prezada confreire Rep.ublica, desmen

tindo a affirmativa do dr. Wanderley Junior, leita honrem em entre

vista a este jornal, de que S. excia. revma. o illustre Arcebispo Me
tropolitano prohibira de que um "padre liberal" [izesse.parte da chapa
daquelle partido,

-0-

Engano de cálcu lo
A proposito da nota honrem publicada em nosso brilhante

.collega O Estado, sob o titulo «Calculos eleitoraes» e que se repor

tava á entrevista concedida á fi Gazela pelo coronel Fontoura

Bbrges do Amaral, recebemos hoje a visita de distincto prócer col

ligada.
Estranhou esse politico sulino as inlorrnações prrstadas aos nos

so confrade, quanto ao número de municipios (sele, dizia o.inlorman

te d' O Estado), como quanto á quantidade de eleitores (1 3.491 ,

asseverava o contestante do ceI. Fontoura).
Em nossas mãos, deixou o prestigioso chefe collígado, a lista

abaixo, por onde realmente se constata que os municipios do sul-ca
-tharinense são em número de oito e de 1.3.794 o de seus eleitores

qualificados para o próximo pleito.
E' que fôra esquecido pelo meticuloso politico liberal, o mu

nicipio de Jaguaruna com os seus 303 eleitores.

mens.

-Poderá nos adeantar algo sôbre a directriz que se nor-

teiará na Constituinte?
'

--Si eleito, serei, na Constituinte Estadual. urna voz a

mais que, ao lado do meu Partidó, defenderá os interesses colle
crivos da nossa gente. Seremos, alí a força concretizadora do pen
samento e dos anseios do nosso povo. Seremos mais: A vóz clara
e inilludivel do nosso Estado.

A victória do meu Partido é certa, pois que, com elle, es

tão,' effectivamente deffensores das nossas liberdades públicas. Des
se jeito, o eleitorado do Estado, ainda uma vez, sagrará victorioso o

Partido Liberal nas urnas de outubro, numa demonstração inequivo
ca da sua prelerencia,

It, recepção Só para
do sr. Victor· mulheres

Konder

Aspirante
Nascimento

acce'ita
•

Impugnallll
,çõês,�m"
massa

•

Rio, (Rádio). - o ministro
da Marinha remetteu um of

fício, por via aérea, ao agen
te de informações do Minis
terio da Marinha, junto á Ouebrada

Blumenau, 20.�A Gazela- Rio, 20 (via aérea) - Odr. embaixada do Brasil em Wa-

A chegadodo sr. Victor Kon- Sampaio Doria, procurador geral shington, capitão de mar e castanha
der, nesta cidade está marcada da Justiça Eleitoral, a projosito guerra José do Corto Aguir- Pa ra"
para domingo proximo. de um telegramma do Rio Grande re, solicitando as necessarias

Nessa occasião falrarão em no- do Sul que annuncia ter sido ali informações ácêrca do que'
me do povo e das classes con-. organizada uma secção eleitoral relataram os órgãos da irn- Rio, 20 (aéreo)-0 sr. mi

servadoras de Blumenau os srs. somente de mulheres, expremiu prensa norte-americana com .riistro do Trabalho recebeu

Oliveira e Silva e Edgard Barreto. seu pensamento, hontem, decla- referencia ás negociações, communicação, hontem, á

Um grande cortejo de auto- rando parecer-lhe illegal esse pro- que dizem ter sido effectua- noite, de que os operados.
moveis irá receber o sr. Victor cedimento, porque isso attenta das para a compra de arma- em gréve no Pará, attenden-

. Konder, em Itajahy. contra o sigillo do voto. mentos, por agentes arma- do ao appello de s. ex., vol-

Essa selecção entre eleitores é 111enti�tas, em paizes sul-a- taram q_0 trabalho, ficando

contraria á lei e por isto não de- mericanos e em cujo numero o caso affecto a uma com

ve existir em parte alguma do suspeita-se estar tambem o missão especial, já nomea-'

territorio nacional. nome de nosso paiz. da.

Arararíguá 3.287 eleitores
Cresciuma 533 »

lmaruhy 1.065 »

Jaguaruna 303 »

Laguna 3.288 »

Orleans 1.021 »

Tubarão 3.203 »

Urussang-<;_s-, 1.094 »

,. �,?

Somma 13.794

Secção eleitoral

Amanhã a cr rnitiva perlloitará
em J:;:_raguá, seguindo no dia se

guinte em trem especial para Ma
fra, Itayopolis, Canoinhas, Porto
União, Rio Caçador, Cruzeiro e

Campos Novos. Na volta s, ex.

visitará os municipios' de São Ben
to e Campo Alegre.

Embarcará amanhã, ás 9 ho
ras, com destino ao norte do Esta
do, 'o sr. ceI. Aristiliano Ramos,
Interventor Federal.

Acompanham-o nessae xcursão

os srs. dr. lvens de Araujo, se

cretario da Interventoria, Tte.
Alberto Meyer, ajudante de or

dens, cel. Renato Tavares, co-m

mandante da Força Publica, sr. Não
Herminio Menezes Filho, pelo
Correio do Estado, e sr. Nelson as
Maia Machado, pela A .Gazeta.·

Foram ainda convidados o sr.

Joaquim WoUf, adeantado indus
trial de JoinviUe e um represen
tante do Directório Municipal dó
P. L. em Lages. ' Rio, 20 (aéreo) - O dr.

Vicente Ráo ministro da jus
�����������""! tiça, recebeu hontem com

rnunicação do Tribunal Su
perior de justíça.. Eleitoral
que havia decidido, por una
nimidade de votos, a impro-

A Companhai Nacional de çedencia ;, das impugnações
em massa ao alistamento de

Navegação «Lloyd Brasilei- eleitores' e, por consequen
ro- informa que o conforta-

da, podem votar nas próxi-vel paquete «Aspirante Nasci-
mas 'eleições os cidadãos

mente- doravante só fará

viagens entre Rio de Janeiro
contra cujo alistamento, a-o

e Laguna com escalas nos
penas houve impugna�õ�s,

'S' 'S-· desse genero. Essa decisão
portos de antas, ao Fran- d Tribu I f'

.

1,

ltai h FI' li
o n una con Irma igua

CISCO, aja y e onanopo IS. d
'-

to d I Tribecisao ama a pe o n u-

nal de São Paulo.

Ministerio
DA

Marinha

500

Delambert
e nada mais

PHONE 1.100

contos
para as elei
çõespaulIIiI
listas

S. Paulo, 19 (A Gazeta)
Agentes. armamen- -o dr. Armando Salles de

tlstas Oliveira, interventor federal'
assignou hoje decreto abrin
do mais um crédito de 500
contos para attender despe.
zas. com o serviço eleitoral-

a

do

I

, I
f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, Quinta-feira, 20 de Setembro de 1934
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A GAZETA

Au
Candidatura Reunlào ordrnarla

, E' candidato á deputação esta- Sabbado, ás 16 horas reuniu-
Revestiu-se de brilho fóra de commum a chegado dual, pelo Partido Liberal Catha- se, como de costume o Conselho

O meio musical é rico em a� do Chefe Nacional do Integralismo, dr. Plinio Salgado, á rinense, entre outros, o .nosso pre- Director do C. F. P. C.
nedoctas. O musico é por nature- Curityba. claro c�ntenâneo Altam{ro Lobo Após a leitura da acta, que roi
za alegre e bohemio; vem d'ahi A passagem da Caravana Integralista pelo nosso Guimarães, que recentemente foi approvada, o presidente comrnuni
a razão pela qual o estafante tra- Estado foi uma verdadeira marcha triumphal que muito investido nas altas funcções de co \ que se realizara momentos
balho nunca nos faz causar. Du- honra a gente barriga-verde que tão bem soube reconhecer Presidente do Conselho Consulti- antes uma reunião dos represen�
rante uma noite de baile, especi- a verdade e a suavidade da grande Revolução Integralista. vo do Estado. tantes das várias repartições pú
almente hoje, a épocha da fatui- Agora no Paraná, onde proferiu hontem a sua pri- Só este cargo, de tão rele- b�icas da Capital, para tratar das
dade, o almofadinha ennamorado meira conferencia, irradiada para todo o Brasil, o Chefe vante importancia na vida pública medidas a serem pleiteadas junto
e a melindrosa apaixonada, nos Nacional dirigiu á Terra dos Pinheiraes, pela Gazeta do do Estado, bastaria para justificar á commissão elaboradora do Es-
arroubos do amôr que os tenta e Povo, a seguinte saudação: o intenso jubilo que reinou, des- tatuto dos Funccionarios.
encanta, para que possam perma� "Aínda com os ouvidos cheios'dos rumores das mar- de logo, no meio da numerosa Disse ainda que em virtude
necer o maior espaço de tempo chas dos «camisas verdes» do Rio Grande e de Sta. Ca- classe dos Iunccionaririos �úbli- da complexidade dos assumptos
bem juntinhos a segredar, chegam tharina cheguei á vossa bella capitai e um grande especta- coso Agora, porém, outro lugar I discutidos, Iicára combinado o se-

a fazer-nos de victróla. A injusti- culo se apresenta aos meus olhos. de destaque está reservado a AI- guinte:
ça, porém, não nos revolta e a Um oceano humano em palpitante vibração patrio- tamiro Guimarães, ser deputado a) �que durante a semana correu

nossa vingança faz-se simplesmen- tica t Pelo carinho com que Curityba nos recebeu, a mim á Constituinte Estadual, pela va- te os delegados das várias reparti
te em gozar os ridiculos que ob- e a Bandeira Integralista, pelo enthusiasmo com que este lorosa gléba tubaronense, aliás a ções enviariam, por escripto, ao

servamos no salão. E' a proposito nobre povo está acompanhando a marcha �o movim�nto gléba que o viu nascer. E sendo Clube quais as necessidades e as

vem-nos a mente um caso OCCOl- do Sigma, pela sua participação nas expresslVa.s maniíes- assim, a nova incumbencia pu- pirações de suas respectivas re-
A correspondell�ia, bem como rido, ha pouco num dos nossos tações desta noite eu conelamo os 200.000 camisas verdes blica que o eleitorado consciente partições;os va_lores rel�ftvos aos an- clubs. A's primeiras horas da da Patria a erguer commigo, nestas columnas da Gazeta reservará para o eminente prócer b) que no próximo sábbado
'wnciOs. e asslgnatl!ra.s devem- madrugada já sentiamos os primei- do Povo, á gloria da terra paranaense um vibrante: Anauê! liberal, será mais outro motivo haveria uma outra reunião paraser enVl�dos ao Director-Ge-

ros symptomas de cansaço. Um li II
II

para que todo o funccionalismo coordenarem-se as idéas e delibe-
rente Jairo CaUado. cavalheiro, justamente na occasião Somos o maior movimento da Historia do Brasil. de nossa terra se rejubile nova- rar-se em definitivo,

raixa ?ostal 37 em que o jazz fizéra curto intervallo Pela extensão:-ha integralistas desde o Arnazo- mente. Altamiro Guimarães, estou Acêrca da representação de
,.,.""""' ..... ..-- �"""".r.""""'"'" pa'ra comer alguma coisa, bate ] nas ao Rio Grande do Sul. certo disso (e é mesmo parte in- classes o Clube recebeu do Íns-

B�Pa--
..

I-c
..

-D--S'R-n-L-..,.-..
...

""'""l-� palmas insistentemente e 10g!J é Pela profundidade:-o integralismo se desenvolve tegrante de seu programma dentro pector Regional do Ministerio do.

� � secundado por todos. Fizémos ou- em todas as classes sociaes, no campo e na cidade, des- da Constituinte irá pugnar pela Trabalho, sr. dr. Edgard Car-

l' T I rjiJ vides de mercador, Protestos con- de o intellectual ao operaria, atravez de todas as proíís- laboriosa classe dos [unccionarios neiro, em resposta á solicitação'

e e a'Sj�HJ tra a nossa indilíerença com os sões. públicos; irá defender, com o 'Seu que lhe dirigiu, um oílicic dizendo
• :a:3::�_: ��� brados de «Musica! Musica»! Pela organização:-a disciplina e a ordem integra- ardôr costumeiro e a sua decidi- que o assumpto, no momento, estava

De minha parte a (indignação listas são exemplares; a doutrina integralista vem sendo da bôa-vontade á causa nobre dos sendo estudado pelos poderes com
attingiu o auge e uma phrase desenvolvida em estudos, em livros e jornaes; temos um

que servem ao Governo. O [une- petentes.
muito brasileira proferi em surdi- rumo certo-construir a Nação Brasileira; valemo-nos dos cionalismo público em nosso' Es Muito gentilmente o sr. lns
na. Um companheiro que obser- meios mais precisos e adequados=-para isso creamos sec- tado já está devidamente congre� pector se promtiíicou a comrnuni
vára �o causador dos protestos ções de pesquizas; e, assim, localisando as difficuldades gado. Ha, como todo mundo car ao Clube, notempo preciso, o
�m passo exótico no valsar, passo e determinando as medidas necessarias, vamos avançando sabe, o Club dos Funccionarios que ficasse assentado.
esse que deixava a impressão de em toda a linha. Publicos Civis, que, embora sem O presidente autorizou a se

ser o bailarino �penga,. proqlfa Pelo valor das duas grandes forças espirituaes que alardes e enscenações descabidas, cretaria a expedir as carteiras
Imperial - A's 5, 7 e S(12 vingar-se da desattenção e impri- nos amparam:-Brasilidade e Moralidade. vae trabalhando fortemente para sociaes solicitadas pela D. M. de

�oras. sesá Iocalisado o grande tne'� contradança, .que.se executa- Pela belleza do nosso grande sonho. E' impossivel alcançar os seus altruisticos e va- Campo Alegre.flIm da (Fox} «-'Pe;egrinaça�)< v� um rythmo esq�isitofJo�çan�q nega-lo, .
liosos fins. Seus membros dire- Foi registrada a olterta feita

t:om a interpretação dos conhe- todos, os,paresta dan,sar qa, fÓrm.a�' Somos o maior movimento. da História do Brasil! dores, não descuram um só mo- pelo dr. Y,icénte Themudo 'Lessa,.ci<los astros: Hênriqueta cros.. ridiculà"dan,do-nos a', idéia. ele (Manchette d'Q Pharol deltajahy, no dia .em que meato do cumprimento de seus de S. Paulo, de um livro de sua.rn�n. He�her Angd.: .

.

um: baile de �Ô.Jos. E t�o', o' esSa cidade foi à capital do Movimel1tQ Integralista). . 'deveres dentro das. ó,ptimas di� autoria, intitulado .J/s guerras
jaz� ��bai�o, d� bôa�, garg�ha$�. II

"
a rectfizes tra;çadas por mãos intel- husirltas.

Royal - A's 7 ll� horas: viu amanhecet o dia.,. sem � ,a- Hoje; ás 20 horas, realizar-se-á
.

a ses�ao púbiic� ligentes� O plano é vasto, os fins Da Associação dos Officiaes
l) alegr� e mqvime?t�õ, film, perceber' �o ,t�mpo: �e�?��i�<'?'7," semanal do Nucleo Integr�lista d.e�ta cld�de; instalado a nobílissimos. Carecemos, noentan:- Aduaneiros do Pará foi recebida
«ConqUIstador Irreslshvel,) com· Estavamos vingados!

'.

rua General Bittencourt n· 30. Falarão varios oradores.. to, além �deste n�c1eo de bons di- I a communicação de posse da no�
Robert MantgGqlery" Nils Astkr O DepartamentoFeminino do Nuç.,leo de' Floriano- rigentes que trabalham com acen-I va directoria, bem cerno um re�
e Nora Gregor;

Os te' rr'en:'ol' s(" de polis iristallou�se honfern 'com grande enthu�iasmo. . drado amôr pela nossa causa, jlatorio do presidente, relarivo ao

.

"

Na semana pr6xirna, em ,sess�o solemne, prestarão pela nossa classe, carecemos, ré- exercício social de junho 1933 a

ma.ri,nha compromisso as primeiras integralistas de Flo�ianopolis. pito, de uma vw autorizada den- junho de 1934.
tro da futura C::lilstituinte Esta-' Da Livraria H. Ribeiro & Cia.,

.Da 'rua Co'nsel��ro' Mafra O'. P. E. I dual. do Rio de Janeiro, fora� recebi-
Recebido tríumphalmente pela

A ,.
'

• • • I �uem melhor' que Altamiro das cem carteiras encommen-

nossa platéa, «Peregrinação» Horario dos expor o pubhcoaopengolmmmen- GUimarães para representar�nos dadas.
wnseguiu arrebatar o� mais ras�

, Estão sendo convidados a
te, aindil quando seja com o in� condignamente? Quem melhor que

gados elogios de todos qile tive� comparecer a Delegacia Fiscal, omn ibus túíto de servi-lo, pois que o pu� elJe, que além de ser um funccio-
Iam a ventura de assistil�o. Administração da União, no' j>réi- blico é servido auiscando a vi- nario de reaes aptidões para o .;er-

D f o
. zo 'de sete dias. os proprietarios -0- da e assim está. servindQ ás em� VI'ÇO, prot'undo conhecedor do me-e acto, «r eregrinaç_ão» reve� "

Ihla uma nova modalidade do amor
dos' predios da rua Conse eiro

.

Firmado por um distincto lei� prezas que recebem o preço das iÉer, gozando de reconhecido des,'
materno e explora uma, faceta 50�

Mafra de n· 6 a 62, afim de tor que se encobre sob. o pselidó� passagens em moeda, e moeda taque entre seus collegas, aindo' é
I d

" regularizarem a sua situação relati- nym-o de l'·· Campista. recebemos bôa. tambem memb"o esforrado' do C.úa e magna lmportancia, que .
.' .

d " :r

serve como uma licção e um� ad� vamente a terrenos e marinha,. srs.: a seguinte carta sobre o palpi� O interesse do publico é tran� dos,F. Publicos Civis, onde tem -O-
I d

'

. d' Alexandre Moysés Jorge, José tante. assumnto da irregularidade portar-se com a máxima seguran- f
. .. f

t
Pela rubrica «Creditos Espe�mirave a vertencla a to as as 'C I H k V'

. , 1 f ' elto sentIr, Ja por vas as vezes, a
.

h d E d fmães e a todos os filhos. Daux, ar os oepc, lrglma no horariO' dos ômnibus, qm,stão ça, e uma empreza, que cobra sua acção desinteressada e cama� ClaeS», o t eso�ro o sta o e-

Este é um film elaborado num
Izetti, Guilherme Busch, Antonio

que vem sendo fartamente venti- 400 rs. por um e dois kilometros, rada? Jfectuopu ?S segumtes. �agamentos:
d d alI Ribeira, Anna Weinhader, Car� lada pela fi �azeta. deve apresentar ao publico car� T d 'b tre oão alva, quantItatIvo a queenrê o que mostra, em et les ':JI o os nos sa emos que en

. , .

f 'd d'· los Berenhausen. Berta Selink, «Florianopolis, 19-9�34. Hlmo sr. roS que tenham esses requisitos, e f d d d C d F C· fez JUS em 1932, como escnvão. magni icos, o rama e li a mãe ' os un a ores o '. os ., l�
d'

.

I 144$000 I - C:.unantissima' em excesso, cUJ'o des� Adelaide Lobo Haberbeck. Ir-
_
Redactor de .Jl Gazeta.» não como os actuaes, quP. estão vis _ Martinho Callado, '::Laercio Istnta .; rmaos oe�

mandade dos Passos,' Carlos· 5 d - .,.

d b
.

d S ''''O I lho d� Souza Ldta., saldo davêlo, levado ao grau de egoísmo au açoes na ImmmenCla e ser com Ola os Caldeira, Dyonisio ouza, swa -

pelo seu fil�o! an;tado tornou�a Hoepcke S.A, Estefano Kotzias, Queira, sr. Redactor, acceitar pela ambulancia, tal o seu estado, do Machado; Jorge Souza, Edu� construção da estrada de Lages-
cruel e impiedosa. lrmandª�e, dos Passos, José Sa- as minhas felicitações, (que de� de insegurança. ardo Cabral, Euclides Gentil e

Rio C:anôa 80:329$000; �yriaco
U' Ih lun,· Adolpho I;(lass. Miguel vem ser as de todos quantos neces� Tudo progride e como pode- .

I t b d Athenno & Irmão, forneCimentosa mãe que se orgu ava.
'

I'
mais a guns ou ros a nega os, es�

f
.

'D' ,

'

d E d dd' de f'JL ,. Brando, EtelVIna Gonçalves, Ma- sitam de transportar-50 em ômni.,' remos nós ficar estacionários ou t' Alt
.

G', -

-ue d d eltos a Ifecrona e stra as e
em tu o' seu I fiO, ,o' UIllCO , .

_ .

'-'.

.

a ,amlro mmaraes, q es e
p • ('\. _

Consolo, que lhe restava- na vida. I nOel, VIena, (Rua je,onymo Coe-, bUli, .n��a capItal) pela camp�- retrog�d.ar, sahsf.azendo-nos, com o inicio da louvavel empreitada'l
Rodag�m 2.322$\100, Irmaos

Não ha;vGri'.a ITl'ulh�( alguma digpa lh,o), S. A., Casa �oellm<).nn, I nha mIclada pejo vos�o sympa� um pesslmo serviço de transportes, tem ,demonstrado o quanto é ca- c:.oe1ho de Souza Ldta. constn�c-
de- b' 'I Costa. e Cla., Axms HOflllthico ;o,rnaL sobre tão importante (ue se mantem pondo em perl'go b d m'� s çao de 8 k. de estrada da Estaçaoe capaz su shtUl� q. no� seus ,

'1 B I E
' J -

- -. paz para o em e seus a 1�0 d R' C d B II H'carinho� e nos. seus sacrifícios. Ferro, Cm herme use 1 e mesto e momentosO' ilssumpto. vidas preciosas, tal' I a im�restabi� e collegas. e 10, aça or a G o 00-

Sóm 11
.

f· Becker. Li a carta em que o sr. Dc�,' [-{-'ade e calla de seguranca? E', .; 'd zonte (Entrocamento Palmas)-ente � ,!lo que, <;> adorara, -ana a, JI , nosso. ever, conSOClOS ou
7 &>000 J -

J 'd Ctudo, I?ois para isso era sua m�e! legado AU,xiJiar. �á as razões. de ,NãO é possível. O público 'pre- não ido Clube dos Funccionarios 13:. 50:p ,;. oao �se,� _u-
Ist9; é «Per:eg1inaçiio», o 61rp II. .

t.al anomalIa, e nao posso d�lxar I cisa de transportes bons, seguros, Publicos Civis, votar em Altami- pertmo" Medeiros, 7a prçstaçao,
q� o Imperial apresent� hoje co� ,

de notar certa bô� �oQtad-,=, por I que só apparecerão, quando não ro Guimarães, para Deputado à de accor�o :om o se� contr.acto

IDO o pr:imeíro, granéle filme dos I 'Féris Boabaid parte daquella autondade. 'fôrem tolerados os que adualmen� Constituinte Estadual. '
.. de or�amsaçao do serVIço da Con�

tres que formarão, nesta st:mana, Mas notei tambem, sr. Reda� te estão clamando por um re- . Elle promete ser o nosso porta�
tadona Geral do �ado 3:5?0$;

b '1'
'

f
.

! d e' exma. senhora com� dor que (Juem dá velho brado pouso eterno. d t deli f t 1'- I
ao Banco do Brasil, commlssao e

13S n I)ant�!) e�tej� pe ô segun o ,
, voz en ro aqu a u ura reun ao

d I h' d-J. .

do de salve se quem puder é o Por hOJ'e sa-o est.�s r"bl'scos que I
.

1dE' -

t espesas te egrap Icas ttpagamen�:anmver5ar�o " ,
«seu cmema».- municam: aos p-arentes ,.

-

'"

..

- -.. egls a ora. nos nao emos,
k ..,. •.•

propno sr. Delegado AUXIhar, j\is.�ificam a m i fi h a
'

satisfação 'absolutamettte'o direito de duvi-[ LO �e _) .000.000$000-3 .�09$30�,
d I t d d I h d d I ClUbe de Regatas Almlrante BOl-que ec arou que o es a o a pe a sua campan li, e com tem- ar e' sua pa avra, porque a sua'

,.

'

.

maioria dos ômnibus é de irn- po, dar-Ihe1ei conhecimento de '

- d
.

t 'd b 'f' I' tem�, auxIllO do Estado a FeIra
.. ,

•
' acçao 'eSl,R eressa a e ene Ica a

dA' I'restabilidade e falta' de segjJ� fados que vou' annotar. ' t' 't t' d
.

d e mostras, que vai rea lsar em
>

'

es a pa en ea a' nos annals o
b

.

d 5000$000rança,. -De S'eU' leitor e amigo: j. Cam� C d· F P, bl' C;· novem ro vm ouro: ;
. os' . II JCOS ,VIS.

D 'd F
.

L' "dEste. reconllecimento ,é suf6ci� pista. I
aVI eneua mUi, destma o

F I· l'7 9 34 vehl'culos ' Collegas !
a aquisição de um imovel de JoãopO 1 S.,. ,

-- -

•

I
ente para que esses

s�jaín recolhidos" p o i s cremos DELAMBERT-BOCAYUVA 161 A' postos! ! Grumiché, na Praia Cumpriaa
_�_�

- que é até falta de humanidade, I Pholte Uoo finlonio Sbissa 30:000$000.

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collabora'ção
Não será deooloido o original

publicado ou não.

O conceito expresso em arii

go de collaboraçõo, mesmo soli
citada, não implica em tespon
sabilidade ou endõsso por parte
da Redaccão.

,

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

Ca'rtazes do
dia

Odeon-A's 7 e 8 t 12: horas:
3el'á focalizado o formidavel 61m
«O Vidente».

l-�Peregrinação"'· es
tréa hoje,�no, ImperiaJ

Pagamentos �

do
Thesouro

laçõ@s o nascimento: de

seu, filho WlLSott

e pessoas de suas rec

VEND,E-
SE um, prédio sito, ,!lo]
JistrÍct9 de Sacco: dos Limões!

, >, I

n. 160� ,

'

Tratar á rua Arcypreste'
Paiva n. 6.

'
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"'-='����f(;>���r�����';:K.iF�����,1������x����ooooi� CONSELHO DE CONTR(�����
, """"�����'�}'!���'\:E:_,�_1',,"-��.....Y...J""-"sL,,_�T�l�(�] I r�

,

� BUINTES

; ,'! asa Ir��_J�<2� ����JjlL,,.�� epa",����J ��[lff::��:� �o�:C[[��;o,.
\}� T ff

IH fi, III D_ I' - � to oe consumo-Delegacia Fiscal

l\".��
..
',--', II I "I'tum .: Irmaos �\ Ministerio da cesso relativo ao aíorarnen- em Santa Catharina-Relt. sr.

• RUA FEUPPE SCHMIDT N, 22 - Phone 1401 � Justiça to de um ter_r�n? de marinha, José, de O. Marques.-Negou-se
[-íJ " _,

�'�1 Foi officiado ao presiden- SI to n? mumcipro de LagU!1a, provimento, unammemente.

l� ESl AMOS LIQUIDANDO COM 20-1· DE ABATiMENTO I:l� te do Tribuna I Re ional de naquelle Estado) pretendido
.

I.�
GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO � Santa Catha�'i�a Jeclarando p.or WeJ�y Sracke, �a.;ci�:n'l M inisterio da Guerra

� -
.

T 'd fi I b r' d,
- �l q e ao dire 'to da secretaria era do aespacho ministei ial -

J2,' Sedas Lindas e ect os mos ae e tsstmos pa toes �l
u 1 c r ., exarado em 6 de março ul Ao sr. lnterventor no Estado

.

' Alcides Fereira Carneiro, de- ."
,-

-,

� ELEGANCIA E APURADO GOSTO � vem ser pagos os vencimen- timo: de Santa Catharina foi officiado:

�1 Edificio PriJ�rio tÃ\1 tos integracs, de 29 de julho t ({A�PI ro�o elevalndod para Communicando que é appro-
N-J B' �j u. .res mi reis o va ar o me- d

'

d -r

��.���������
a 3 de dezemblo de 1933, d d d .

va 00 p�n� e unllmme pua
-� ������i:"'����� '��&.:k. ,����8í' nas condições indicadas. tro qua ra o o terreno em a Força PublIca do mesmo Es-

_ 0- apreço>,'. II ta?o, �e accôrdo com �s discri-

DIRECTORIA DE CONTA- Ao delegado fiscal em San- mmaçoes que acompanharam O

BILlDADE ta Catharina foi officiado re-Iofficlo n' 152, de 25 de maio

A? presidente do Tribun�l c?mme�1da�dor seja a A�m_i- fil1�o, do sr. �ecretario .dos N_e
Regional de Santa Cathari- I1lstra\�o . local,do ,DOlTIjnlO goClOS do Interior e justiça, N:o
na-foi expedido officio solici- da �n1a� Ju�t.o a�ueda Del�� obt:ve, no .entanto approvaçao

tando providencias no sen- g�cla .s�lentth�ao� de qye ja a cor do tecido para o capote das

tido de ser enviada uma fOI solicitada a Directoria da praças exactamente igual a do

demonstração da despeza �espeza PUbl_ica, a di�tribui- usado pelas praças de pret do

eftectuada e a e ílectuar á çao dos creditas destinados Exercito.

conta, do credito da sub-con- aquella Administração. -P-e-I-o-s-C-=-u-b'-ssignação 11 da verba 14 do �_ ..__ ,_,__

orçamento vigente. -0-· 1 .......' _" ._

_�y_r�,_ _T��0_i,�_
Ministerio da Ministerio da -- I ==-,.._-,...

Marinha Fazenda Pelos S1'S. J. & E. Atkinson

O sr. ministro da Vtação ern, Irmãos Lever, fomos gentilmen-

I' officio ao titular da pasta da
.

te convidados para assistir o gran-

Marinha transmitindo copia CIrcular n' 26-Tendo em de Baile da Primavera, que se

do officio em que o director vista o Regulamento �ara. a co- realizará nos sumptuosos salões

geral de Navegação da Ma- branca e [iscahzação do Imposto do Lyra Tennis Club, em a noi

rinha encarece a necessidade da sello, que acompanhou o de- te de 22 do corrente. Para a

de ser por aquella directo- cr�to n, 24.50 �'. �e 29 de j�nho grande festa que lançará um mar

ria controlado todo o servi- ultimo, teve o InICIO de sua vigen- co em nossa vida .social e eIe

I ço de balizamento e pharo- cia prorrogado por mais (90) no- gante, ha um grande e intenso

lagem do nosso littoral, que venta dias, pelo decreto n' 4, de interesse da nossa haute-gommc,
possa interessar ás navega- 30 de julho proximo findo, afim E' exigido traje de rigôr (Smo
ções marítima e aerea, afim de q�e sejam corrígida: as .falhas I c�ing e Branco). Gratos pelo con

de evitar possíveis prejuizos e omissões com que loi p�bhcad.o, vite.
,

e aborrecimentos á propria I recommenda as delegaCla� fts

administração" naval,lsub- çaes, .alfande�as, recebedo�l�s, .e
mette o assumpto a conside-. demais repartições dest� mInIstc:no
ração de S. Ea. que tragam ao conhecimento des-

.

ta Directoria,· no menor _ prazo

'�Dominio da União que lhes fôr possivel, as sugges-
tões, duvidas e di ficuldades que . Para o sustento de demen..

Foi officiado ao sr, dele- poderiam surgir da applicação dos tes no Hospício de Azambu.f
Cia. Tracçã.O, Luz, e Força de Florian,o,pol is gado fiscal dp Thesouro Na-· textos e tabeilas de incidencia da- ja O governo do Estado dis

cional no Estado de Santa quelle Regulamento, - Paulo pendeu a quantia de .... , •

----'-------·-�-�---�-----I--------���-Cailiarina,deVo�e�doopr� �rl�, 6:752�OOO.

Refinação de Assucar· AIR.\.J� 'oOHG"�I!.IDESPORTOSJOÃO dSELVA FR.ANC� I Açougue,s.· .. ," Em Joihvilte
1"enho o· prazer de communicar aos meus distiTl{;tos .. ): �

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a. rua j �-,. '�
.

G O nove.! gremio esportivo
Bocayuva n. 154, podendo; fazer seus pedidos pelo tele- �""FR�""'" •. elJ'Oinville empatou com o ve-

phone n, 1441 ou no depositario. na CASA SAVAS, á

"onn.[IO AI: "EO
.•'"

.•... � à P .�.. terano America peJa conta-
rua Conselheiro: Mafra� t" KI( LI( O .

O OUO '. "':�./ gem de 3 a 3.
_Joao Selva Ii «i

,.

.' �ç .

Compra-se qna:lqll'er quantida.de de nozes, �., .,* N O Rio

FeCh%na1�!O de �.�.' ('OPU, Ia r· e i.:'Para SUL-P. Alegre-Rio ., ..,

Gran���l��;r:�����:ntin�- I::."',,�..� mOa'e IO 1,1.:.�SABBADO 12,00 simples ;- ., PI

10,00 regs. .�,',' �,'.
,. � I ortugueza 2 - Corinthians 1

NORTE---Santos�S. Paulo- .. O
O A melhor :Carne Verde •

I I = Nova
• ·Preçosconvenientes aoconsumidor :i.t commandante'
.�oS•. , Foi de,ignado, pelo Mini,.tro---------- LARGO GE',NERAL OSORIO, RUAS ESTEVES .< da Guerra, para commandar o-

JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

I'�'
14 B. C. o tenente-coroueI Oc-
tavio Tolledo de Mello.

'

, Entregas lá . domicilio. - Hyglene, Irreprehenaivel . Para V, S. pedir «Gêlo»!
.

.

.' �. ou «Lenha», .áDELAMBERT.
PHONE 1.100 •__.O�__i""." attendeo apparelho 1.100

; 'Í' �
,

Quem afiança
o seu Refrigerador?,,;;.

liM fetri!,,�.dor i um grande conForto pari o lu, i tambem u,..

emprego de cepit.t que precisl de estudo.

Gasto com

.loucos

Os refrigl!1 ..dores G. E .., além de possuirem tudo o que ha d.
MJis modemo � perfetto em refrfgereção e'ect,icl, trazem, nl marca
6en,er:-at [1�Il:�Iic, um. supreml !Jlfantia de quelid.de, duração. c .

VlJor.

'eça Ift'orlllaçõc, .. UIlHt d••onltraçio, a q."quar dOI
ftO�'QS. _ili.res .. tcl.pIíoH iNr. o' ."ripeori.

.

ti.
'

Ao compru um refrisar.dor, .".9ur.-•• de que • m.china é bô.
• o f.blic.nt. con"ecido • d. confiançl .....;. exi). o r.friler.dór G. E.

•
' o

Vasco 3 Bangu 2.
Flamengo 4 - S. Chri::;tovão O.

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

Em S. Paulo

.
- -

. á venda na Livraria Cen
tra I de Afber1;o Entres -:-

Rio-- Victória----CarQ.vellas--
1 Bahia-Maceió-Recife--Natal

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs,

Josué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
;}.[' Tahajára de Oliveira - Japão
:XConleiro Lobato-Contos Pesados
Julio Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Cuioca

Mayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

CollecçãO legra-Collecção Po-
licial e de Myslerio-8 vQlumes publicados,

I
IIDelambert .

II e nada mais
I I

l'
I!

----------------------------------------------1

J
i

fO"

,
",

SE:L..EITORE -

I <
\

,
• ••••

Fabricação pró,pria - Preços as mais baratos= - t-

5

; I

i
II
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alem da ex�traordir�a
ria in�ter'pr tsaçao de

---'�--,-�-�-wHenr�iquetta Grosma5 Heawther ngel, Ma-
rior- Nixon e �OrrY�lar, F�oster, sob adir cção de
John Ford, conta ';car'r�bem com L�rn entrecho
hurnario e forte r�ois r-elCiecte
dalidade r'�',o g�t!")or=

�

t.errvo.

"
RI "

lJrY1 flava mo-

C:��!;,<I:�i�(C-�� ����,3je elO �mperial
!1�e!ikiHid@'-'ã�]it:�'vei�sario.

Florianopolis, Quinta-feira, 20 de Setembro de 1934

I Ulti a
�� ����w.�,�����==��A����������__�,'

ticias
I
I

Actos officiaes o interventor gallcho

berdades politicas e individuaes.
As despesas de perrnanencia dos
delegados dessa Associação aqui
correrão por minha conta. E' este

um appello vehemente que faço
na certeza de ser attendido. Cor
deaes saudações Fl6res da C�l1ha"
o presidente da 1;\. B. I. respon
deu immediatamente: - nE' in

co-nprehensivel censurar a Asso

ciação Brasileira de Imprensa por
não ter dado publicidade ao rela
torio que jámais recebeu conforme
affirmei ao seu proprio relator
Frederico Barata, quando aqui es

teve. Declarei não haver sido re

cebido; pedindo-lhe mandar 'nova
I

Jopia, que tambem não chegou até
agora. A. A. B. L não tem duvida
em responder �o seu app�1io. de
enviar ires representantes testemu
nharem o pleito de outubro, consi-

1-',
.......... ".'

''''111
derando justamente a proposta uma

II homenagem á imprensa. Communi-

I!!L.:___De�sP,O r..___to� _�
.carei 0' nome, do, designados lo-
go que sejam escolhidos. Cordeas

saudações. Herbert rvloses, pres,
dente" ;

�hronista par ... Denunci� con
cial e, exc�sso tra o I nterven
de téchnica., tor carioca

--o--
Rio 20 (aéreo)-Ao desem

bargador M.oraes Sarmento,
presidente do Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral,
foi apresentada hontem uma

denuncia contra as acti vida
des do interventor do Dis
tricto federal, no preparo da
víctória de sua candidatura
e do seu Partido nas proxi
mas eleições de outubro.

O sr. ceI. Interventor Fe
deral neste Estado assignou
os seguintes actos:

Iremovendo: a professora
,Marcolína Rodrigues da Silva,
da escola mixta de São Car
Jos,�no municipio de Chape- Deco�re hoje o anniversario na

co para a escola de Passos talicio do talentoso engenheiro
dos lndios; O professor Ze- sr. Fre&� ico Selva, digno director
ferino Ramos, da escola mix- do lnsututo Politéchnico de Flo
ia de Posthema para a rruxta rianopolis.
de Campinas ambas no rnu- fi 'd3Zeta apresenta elfussivos

nicipio de Campo Alegre e da cumprimentos.
,.(DUetoria de Tijucas Di
n ·á Alves Caminha) 4. es

cr.oturario do Thesouro do
Estado, para a de Cresciuma
e desta para aquella, com as

funções de escrivão, o 3. es
cripturario Adaberto Braglia;
nomeando: Antonio Pedro de
Souza; para exercer o cargo Festeja hoje o seu anniversario
de fiscal da Taxa de C�e�, I natalicio a �xn:a. sra, d. Carmen
no porto de Laguna; Alipio Tavares Oliveira, esposa do sr.

Ribas e Olavo Ribas, respe- capitão Decio Oliveira, instructor
cti 'lamente, ,para exercerem da Força Pública do Estado.
.QS cargos de encarregados -0-
dos postos fiscaes de Nova fazem annos hoje:

Galicia e São João, subordi
nados á Colletoria de Porto
União; concedendo ás profes
soras: Izabel Silveira Bets
chauer, professora da escola
de Rio Vermelho, no munici
pio de São Bento e Maria,
Leal Gamer, da escola rnixta Enfermos
de Avencal do Meio, no mu

nicípio de Mafra um rnêz de
licença; Maria de Lourdes
Machado Cardoso, professo
ra do grupo escolar "Paulo
Zimrnermann», do Rio do Sul
e ]oanna Hutmacher, pro- rhegam uns ..•

fessora do grupo escolar "San-I
-

to Antonio», de Salto Gran- -Encontra-se nesta capital, a-
de, no municipio de Bom I companhado de sua familia, o sr.

Retiro, dois mezes de licença; Altino Pereira, commerciante em

Ondina Neves Bleyer, profes- Campo Alegre.
sora do grupo escolar "Gus- -Esteve nesta capital, acom

tavo Richard ", de Campos panhado de sua esposa, o sr.

Novos quatro mezes de li-I Agenor Cubas, residente em Jo
tença e Alvira Freiberger, inville.
da escola de Lauro, 11a mu

nicipio' de ;,Biguasu quinze
dias de licença.

.

designando: Elvira Riechter
Virmodd para substituir a di
retora dO' grupo escolar «pro
fessor Orestes Guimarães �{,
{ia villa de São Bento; julia
Bortolini oara na escola mix
ta de, Ba'rra 'do Rio Cerro,
no municipio de Jaraguá,
substituir o professor Virgi
lia RubiJi; Cornelio Funck pa
ra exercer o cargo de pro
fessor provisorlo da escola
mixta de Alto Rio Krauel, no
município de Dalbergia; Wal
demira Burigo para no gru
po' escolar «Hercilio Luz»,
da cidade de Tubarão, subs
tituir a professora Bernadina
Antunes Martins; Walkyria
Burigo para na escola c,)m-

Quer viver A entrevista do sr, dr.

Wanderley Junior. (Gazela 19-
9-34).

Frederico Selva Está nesta cidade o sr. Luiz
Abry Junior, politico liberai no

municipio de Dalbergia. .

Você leu, «Seu» Zé Ventura
Aquella bôa entrevista
Pubiicada com ternura

Na Gazeta modernista?

<Inhór, sim, Sarapião.
Li tudinho. Que belleza!
Esse moço é mesmo bão,
Pra faliá não tem molleza .. _

Failou das coisas da igreja
E tambem da gratidão
Que tem artá (ora veja!)
Bem dentro do coração.

Elle. diz que a outra gente
Do passado, sisqueceu
Pra esprorá o presente
Vão bancando o ... pharisetr.c,

Seu, [)outô ,tá ',bem zangado,
Parece que tem razão. '

(Tambem vou sê Colligado
_ ' D

Qué me diz, SarapÍão?)

Rio, 20 (via aérea) -Tendo
o presidente da Associação Bra
sileira de Imprensa recebido um

telegramma no qual o interventor
do Rio Grande do Sul depois de
se queixar pelo facto de não ter

sido divulgado o relatorio sobre a

situação do Thesouro do Rio
Grande de que foi repre
sentante Frederico Barata, tde-

fi lama politica;
(firtigo de A Gazela
de /9-9-34).

Pelo omnibus da Empreza Da
rius chegaram hontem as seguintes
pessôa: Cai mem Onkun, Hermi
nio Maria, Pastor Rospe, Hen
rique Tennol, H. Bmanhausem,
Heduvig Traple, H. Racha E.,
Bchivesler Maria e Imã l\1elauye.Passa hoje o anniversario

natalicio da exma. sra. d. Raquel
Tolentino de Souza Silva, esposa
do nosso estimado conterraneo sr.

José Candido da Silva, fiscal do
Imposto de Consumo.

Outros partem... gramma que termina nos sezuin-
Seguiram hoje para o norte' 11 d desi

b

dtes termos: convi o eSIgr,ar e
do Estado: José Rocha, Antenor
Demanter, Carlos Coelho e Luiz
Costa'.

novo tres representantes que ve

nham assistir as eleições de I 4 de
outubro neste Estado. Quero que
se testemunhe assim á nação
pela observação directa do factos
a rigorosa sinceridade de minhas

declarações de que serão garanti
das e defendidas em sua plenitu
de durante o pleito, todas as li-

Eu li, confesso, esse arti jo
Pensei que diziam: fama
Mas logo depois consigo'
Reler, com surpreza: lama!

A proposiio do -D«
Arte» de hontem, d _

Gazeta.

Retornaram' á Brusque os srs ,

Antonio Uraluche e Gabriel 0-

linger, politicas liberaes.

a menina Eugení Liglinda, fi
lha do sr. Reinaldo Gmnfeklt;

a senhorinha Clarice Pavai1, fi"
lha do sr. Dionizio Pavan;

a menina 'iJ.Janda R05:i;
o sr. Laurinda Teles.

Enlace

Realiza-se no próximo dia 25,
em joinville, o enlace matrimo
nial da gentil senhorita Maria
Eulalia Braga, filha o sr. João
de' Braga-, com o, distincto joven
Salvador Soares, P r e s t i g i.o s o

membro do directorio do Partido
Libera! e alto Iunccionario da
firma B. Zilli & Cia.

Hora de

Já sei que um tróte lhe déraIl1t
Chamaram-lhe ao telephone
E gritando lhe disséram:
«PRESIDENTE SAXO-

(PHONE ! ! ! >>>

Sarapião

Full eclmento
Na capital paranaense, on

de se achava, Ialleceu hon
tem a exma. sra. d. Clemen
cia Gomes Ribeiro, viuva do
nosso saudoso conterraneo
sr. Francisco Ribeiro, e irmã
do sr. coronel Procopio Go
mes de Oliveira, conceituado
industrial e capitalista, resi
dente em Joinville.
A Gazeta apresenta á fa

mília enlutada suas condo
lencias.

Acha-se enferma a exma, sra,

d. Aidée Nascimento Machado,
esposa do sr. professor Ary .Ma
chado. O redactor esportivo do Cor

reio demonstrou sobjamente em

sua chronica sobre o jogo Athle
Uco x Figuerense, que é parcial
procurando «torcer>) a verdade ...

Comndenando o jogo pesado
posto em pratica pelos litigiantes,
diz inverdades ao referir-se que
Féza appllcou uma cama d� gato
em Mimo. Issoab solutamente não

aconteceu. O que houve foi sim

plesmente uma esbarrada entre os

referidos amadores. Aconselho ao

João Barbosa, tem piedade,
Deixa o moço, coitadinho,
Que vive no seu cantinho
Tão longe dessa vaidade ,

Que só vale, oh! "seu}} João
Para quem tem a illusão
Dos dias da mocídade!

radio allen1ã

A proposito da chro
nica de'Sebastião Viei
ra --- 'Presidente Cou.
tinha.

A Russi. na

Liga das
N chronista do Correio a ser menos

ações apaixonado em suas futuras chro-
Pelo avião Panair, chftgou ho- Genebra, 20-via aérea-Fa- nIcas.

je a esta capital, procedente do lando ante o Conselho d�, Liga
Rio de Jan:ir?, o nosso ,brilhante das Nações, o representante so-

/
Causou surpreza a todos que

confrade dlstmct,o �arnga-verde vietico, sr. Maxim Litvinoff ,decla- assistiram o jogo de domingo, a

sr. _I�ovoas de SiqueIra, red�ctor fou que a, União, das Repuh,licas I
intdressante entrevista do sr. Car

polItico do Jor.nal �o J3raszl e Socialistas dos Soviets. sente-se los Ramos ao Correio, na parte em

do
.

Globo � Jornalista .de real, grata pf!los seus ilrnigos n� insti- que o conhecido téchnico do Fi
projeção na Imprensa canoca. tuto de Genebra, dirigindo-se par- gueirense affirma que houve mui-
A Gazeta �rese�ta ao colle- ticularmente aos representantes da ta technica no desenrolar do re.�

ga, votos de boas vmdas. Turquia e da Tcheco-Slovaquia. ferido embate. Ora, isso é demais!

������������ Assegurou ainda ao Conselho de O campo e�tava completamen
sua intenção de collaborar num es- te alagado,' como podiam então

pirito de lealdade pessoal e de os jogadores pôr em pratica jogo
amizade. efficiente?

Falando ao representante da Merece comentarios a attitude
United Press, sr. Maxím Litvi- assumida pelo entrevistado em

noff, confirmou a notícia d€! que pleno campo, a dirigir insultos
os Soviets tambem entralão para soezes aos amadores do .f[thletico!
o Departamento Internacional de
Trabalho..

,

Fomos informados que de
q partir de amanhã, dia' 21
do corrente, a Estação diffu
sara do Radio Official Bra
sileir'J vai transmittir diaria

mente, ás 20 horas, na onda
de 31,5 um programma em

lingua 'allemã.
O ministro alIemão no Rio

de Janeíro, sr. Schmidt Els
kop, fará se ouvir no: acto,
dà inauguração deste novo

serviço na hora marcada.

Mas que tal, meu Bastião?!
Você não acha cacete

Um presidente (pois não!)
A tocar num clarinette?!

Povoas de Siqueira

plementar de Tubarão subs
tituir a professora Bernadina
Antunes Martins e Zenaide
Dominoni para na escola de
Rio Vermelho, no município
de São Bento, substituir a

professora Izabel Silveira
Batschauer. A. G. Velloso

Casinheira
DELAMBERT vende-lhe

melhor gêlo por igual préç9
PHONE 1.100

o

Precisa-se de uma no Ca:..
é' Restaurânt Estrella.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




