
o deputado Henrique Rupp
do qU$ o nqsso Estado está cheio de "�6��/::::�:E3 de
ortrrilrioesoes'', insultou o povo que �h(3 cor'11'E?riu o
mandato e se tornou indigno do pôst(J que
ocupa! Santa Catarina não póde tolerar repre-

sentantes que a difamam aOI envés Cit3 a

honrarem!
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o funcionalis- Provavel
mo público secretariado

-NA
Assembléa Legisla

tiva

"

J

•

�'

RIO. 30 (G)-I'arece que o

secretariado do Distrito Federal.
será o seguinte:

Interior-e-Mario Timponi; Edu�
cação-Anisio Teixeira; Viação
-Brasil Mario Machado; Assis

I tencia Pública - Gastão Guima
rães; Finanças-Mario Piegibe,

Sem quaisqu sr ng Jiçôes politicas.
�""" ['l � � AD .C,., "'.". L_ i'.� O

DO POVO

Proprietario
-------------------------------

ANO II I

No descambar acelerado do último quartel se o Etna indiscreto, em erupção 110 di? seguin,
da vida, Empédocles, o velho filósofo de Agri� te, não cuspisse pela cratera as sar.dalias elo

gente, consumia-se em noites angustiosas de vi- filósofo, no mais autentico atestado de óbito ...

gilia, a cismar no futuro da sua giona perante a Tudo isso foi na :--l/cilia, ha muito) S'2l'U"

posteridade.' los passados.
Consagrara-se, desde muito, para a imorta- Ontem, nesta ilha d(: Santa Catar.na. u '1

lidade histórica. Deslumbrara ClS contemporancos novo Empedoc'es atirt.n C·);11 a sua dcc.cpitudc
nas letras, na filosofía, na medicina, na musrca. politica á cratera dum vulcão para I:ã·) J.J( �l' �

"Trluníára com seus poemas nos jogos olimpi- conternporancos o gosto de diz-r que morreu

coso Cobrira-se de glorias 110 estudo da Natu-e- politicamente,
za .e os Principios das, coisas, E agora, velho, Referimo-nos ao sr, Adolfo Konder, que

D2PUtoilc Antonieta õe Berros, alquebrado, pensava em que ía morrer, simples- zar,p",:.\ p(F�' (1 C!Jp.,it,a,1 da j}lPUl:,ij; a, ('i:i:2, \'�,,(�.Preslôe-nte dO- -Comissão õo Esta- .. j t '1 i 1

tuto õo fundonario Publico mente, humanissimarnente, pagarmo o seu tnou- resiu.r, t' nrcorn.ratibil'zar-s.', assim. em v.rtudc';
Reuniu-se ontem, a comis- to á Parca destruidora, como qualquer parvo elo texto constitucional, para o risco de uma rc-

são' do Estatuto do Funcio- sem nome das multidões anonimas. A mesma frega eleitoral que iria confirmar o seu vuí-;a-
nalisrno Público, da Assem- rnêgcra que extinguia as vidas dos mortais CQ-- rissimo fracasso. Ao cnves de ficar entr: I,,�,
bfeía Legislativa. Foi eleita muns deveria marcar o término das expansões fazendo residencia para a primei-a ou p:�rd "'-

presidente a sra. deputada do seu génio. E a sua me.noria, por certo, fica-
,

tra oportunidade, S, Ex, preferiu jog:..Jr--'s' dcfir i-
Antonieta de Barros e rela- ria maculada por êsse crepuscuIo vulgaríssimo tivarnente na cratera da exclusão cons.fu-ional
tor o sr. Aderbal Silva, fican- dum esquife e dum punhado de cinza... e afirmar, depois, que não morreu de morte vul-

, "

-

Na-o', Era preciso que Empedocles não mor- gar.
Na sessão da Camisãodo êste últirn» encarregado I O' li

de organizar um trabalho que . resse. Que se confirmasse o que corria a bôca Quando quizerem, fulrnarnente, levantar a sua
c e rganisação Municipal,

deverá ser apresentado á pequena, entre o povo, quanto á sua origem di- candidatura, no presente grêgo duma eleição impos- da, Assembléa Legislativa,' \
Comissão até o d.a 20 de vina. sivel, êle poderá dizer aos corrclrgionarios: realizada) ontem, foram elei-

Setembro ,proximo. Ficou, foi assim, então, que, numa tarde plumbea, -Não posso aceitar! O personalismo da Consti- tos: presidente o IYJSSO dis-

ainda, deliberado ser feita e mórna de verão Sciciliano, o velho filósofo, sem tuição me fecha as portas! tinto contesraneo e talento-

uma nota á imprensa tor- ser visto, subiu a encosta escaldante da mon- Mas, tal qual Empedocles, também o sr. Ko.id .r so par: amontar sr. Rodolfo

nando público que a Comis- tanha de fôgo, para esconder na cratera do Etna esqueceu as sandalias que o denunciam a impostura. Tietzrnann; vice-presidente o

são aceita pareceres e suges- a sua «vergonhosa» mortalidade vulgar. E elas aí ficaram, bem íaceis de conhecer, tra -

sr. Plácido de Oliveira e re- J

tões, do Clube dos Funciona- Pódem querer chamar a isso de cabotinis- vadas de diatribes e ponteadas de despeito, a círcula-,
lator geral o dr. Ivens de

.

rios ou de/qualquer outro in- mo, mas o fáto é que a Scicilia inteira, e o mun- todas as tardes, no grito impresso que autentifica o Araujo, As diversas partes

teressado"até a referida da- do com ela, engoliríam a pilula por muito tempo, óbito vulgaríssimo e incontestável! do projeto de lei apresen-
____;,.:_ _..:_ -:-:=---:-:--:-:------:::---------;-=-:-:--::-::-. --------------- ------- tadas foram d'stribuidas aos

A AI' N' I Pai itica & BALANCETES MUNICIPAiS DEi_AMBERT. & CIA, I membros da comissão. que
Iança ac Iona· ·

Na sessão de ôntern, da Assem- Attcnde rapidamente lenha deverão apresentar os see
-

Politicas bléia Legislativa () sr. Marcos em toros. trabalhos até o dia 15 d,

LI',bertadora. e o Co.. Uma á Deus outra ao diabo �:n�:rC::i;�:i�:dLe7edem��: PHONE 1.100 setembro Vi!ldouro,

. ° sr José M"ler é. maneiroso e ganizaçso Municipal encarninh � ft � ft���; ('{l � ""'W çq", �'.'� � �
h ibil, �or ba!�ã?' e -�tavismo. E'I á Me:�' um reque�imento �a�� ,tAU � �U �� ,�! � L�� �" a ��
?,ma nova raposa Igual, a outras que que fossem solicitadas á Secreta- JIIIJ. Rl ,.
ra A��l:�c����e s. s•• emquanto pro-

na do interior e Jus�iça copias dos O gove�\liiIDlO �tt�r'f.1:ar�mllenSe
testava na Câmara Federal. contra a balancetes da receita e despeza jOINVILE, 31 (A Gazeta)-Reunir�se-ão, amanhã,U,..,.." documento sobre as Constituição Catarínense, enviava o dos diversos municípios. durante �s chefes politicas republicanos afim de reorgrmizaro par

re Iações entre as duas s�u telegrama congratulatori? ao pre- o exercicio de 1934 e o primeiro tido. Sabemos que os republicanos e as classes conserv(t.

organ izações
sldente da� nossa A�sembléla. pela semestre de 1935. Submetido a doras não hostilizarão o gl)vêrno do sr. Ncrêu Pamos, rnaspromulgaçao da Carta Magna deste d' _ _

'

"

RIO, 30 (G)-Foi entregue hoje um documento das re- Estado. iscussao e votaçao, o requenmen- fazem questão de não ter entendimentos com os chefE S

!ações da Aliança Nacional Libertadora com os Soviets. Uma véla a Deus e outra ao diabo. to é aprovado. liberais deste Municipio.
Trata�se de um, número do Moscou Dailly New,s de 3 Pelo que se vê o cel. da vila ope-

S
-

uc
.

"F
============= _co=-",

rarl'a é contra a constl'tul'ç�ao mas alao ommerclal racasC!o
'

do couente, trazendo declarações do lider vermelho Dimitroff no
a favor da carta magna de Santa Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado i:la I�a ;-n a fi ----_� _

Oitavo Congresso Comunista, encerra�o ha dias em Moscou, as� Catarina. Barbeiro e Cabelleleiro
sim como as seguintes palavras do secretario geral komintren. re· Attende chamados a domicilios pelo ' Illl_
ferente! ás ligações entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ter� Almirante amfibio Phone n. 1.284., H� �"'I,� {1� ��)�oe§ceíra Internacional: ° almirante Dorval Me1chiades. Lauro Mendes &l1 �,�� v.t:,� � tlilgY T

I

«Dim�trotf fala nos esforços realizados entr� as jovens mu� ��s�:1��soco�ta:o�uaatr:s�a��••��i�� a mão direita os vencimentos de al- jOINVILE, 31 (A Gazeta)-Fr8ca3sarem totaImer I

Iheres, DepOIS: passa. a, tratar da qu�stão da ,c�eaçao de ,uma F�en� gemo empunhada. na canhóta. lançou mirante e com a canhóta os de pre- as negociações do deputado Ca:'los Gomes para a fom
te Umca Ant1�Impenahsta nos país�s colomals e &eml-colomals, um protesto. na Câmara. contra a feito.' 'ção da frente-única da politica local contra as corrent_;
Fala na Aliança Nacional Libertadora 'no Brasil, cujas bases se Constituição barriga-verde. 0, "sal�ador" da eleição da ilha, extremistas,

.' �..
assentavam no Partido Comunista e 'na China onde os Soviets Intemerato defensor da barriga••. no d,tzer p1toresco do sr. Az d:_ CoP�s. A nota püblicada pelo J'ornaI A Nrdicia dp hOJ'e �")d T' '.

- madura o fossilizado almirante ter- prec�sa se conven�er que nao pode lnt:' .
. d

.�

d d N b _ _, �: '",
-

, "-',
�.� tordnavaCrnhl. um celotro1 e

.Url Jcaç�oJontr� a c"�raVI2.açaO e é', p�r-, restre. crlt:cil't (} prof. Barreiros Filho, semr de raImatoria ,dos outros. e
.a lVa a a �s�o o r. ar erto Backt11ann, e COlnpte

ttlha a lD� peos mrenalstils, lD�lcaDdo 1:;;;0
,_

como t:XtWP!OS!mas se,esqueceü de dizer qu.e quando ,que só tem prestigío como o pessoal mente destItUlda ele fundamento. O 'CL-, '38cktl1ann mant
.

da Frente Umca». prefeito' de Florianopolis recebia com de Saco Grande. se, firme, dentro do Partido Republici1HO. /

Florianopolis, Sabbado, 31 de Agosto de 1935
------------------------------

eEMPEDOCLES as sandaUasl

J

munísmo

),

I NUMERO 306

Organisaçào
unicioal

'I;'...� "

..
""./.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J
., .

A GAZETA Flortanopolls 31 -8-19.3-5.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------��-�,------------------------���

12 O dr. Flavio Tavares, Juiz
J 1 de Direito de Hamoni3, está ci
lOtando, por edital, para se apre-
9 sentar naquele juizo o réu Justino MAUERKIRCHEN, 29 (G)
9 Ribeiro Cordova. - NaYaldeia alemã de· Muehl-
6 O mesmo está procedendo o dorf, perto da cidade, foi encon-
6 Juizo d:: Direito da 2' vara, da trado um tecelão chamado Ru-
6 comarca da capital, com relação dolE Endlicher que se acha ata-

5 ao acusado Argemiro loão Car- cado de insonia, pois desde maio
5 doso. de 1933 nunca pegou no sono.

Placido-Bangú
Ladisláo-Bangú
C. Leite-Botafogo

sr Deixará a nossa capital o co- Luna-Vasco
.hecido e esforçado desportista Tião-Vasco

SlJelson Nunes que por tanto tem- Julinho-Bangú
l manejou com os destinos da Nena Vasco

�tidade maxima do nosso esp:>rte. Moacir-Carioca
>izer-se das suas qualidades será Hugo-S. Cristovão
,esnecess'lrio, pois é o nosso con- L. Carvalho-Vasco

·Perfumarias nacion.ais e ee:!rangeiras, Bijouterias, Ar.n.ari.nho, Car�eiras,.
inlas da Moda, Enfelles, Objetas para Presente, modernlsslmo sortimento

� de Botões, as mais lindas ,NDvidad·es na.
.

t MACEOONI.ACASA
•

r.\ CASA QUE MAIS BARATO VENCE
e TRA.JA�O e

.

"'- __ ...... ..... • 1 .•

c:;;4!. Ga &!b�I<iS
Desportiva

Redator CYPRIANO JOSE'

Ástor+-Ándaraí
Romualdo-Andarai
Pierre-Olaria
Baiano-Madureira
Popó-Carioca
Alvaro-Botafogo
Nilo-Botafogo
Dcda=-S. Cristovão
Quintanilha-S. Cristovão
Mineiro-Andaraí
Moacir-Botafogo
Chagas-A1\daraí
Patesko-Botafogo
Carreiro-e-S. Cristovão
Gradin -Vasco
Baia-Madureira
Lui linho-Brasil
Orlando-Vasco
Artur-Botafogo
Palrr ier-Andaraí
Modesto-Brasil
Vicente-S. Cristovão
Martim-Botafogo; Baianinho,

Cícero, Orlando, Jucá, Bru
no-Vasco; Brilhante-Ban
gú; Afonso, Miro-S. Cris
tovão; Aragão, Dentinho
Madureira; Franklin, Jaime, .

Viana, Déco, Carioca, Gou
lart-Brasil; 8ianco-An
dacai; Horacio, Humberto
o Isaac-Olaria 1
Ha, portanto, um total de 169

goals marcados.

o Avahí, glorioso guardiao
das tradições sportivas bar

riga-v"3rdes, compie ta,
amanhã, mai� um ani

versario
.[��"I�.

Festeja amanhã mais um ano terraneo um dos mais destacados
d� glorias o Avahí F. C., reali- desportistas de Florianopolis, Du
zando, por uso, uma brilhante rante a permanencia de Nelson na

tarde sportiva no campo Adolfo frente dos destinos da Federação,
Konder. sempre procurou incançavlemente,

Será por certo um acontecimen- companheiros leais e de ação para
mente notavel a tarde de amanhã, com ele erguerem o esporte Cd

quando o club de Walter deve- tarinense, Nelson, sempre do'ado
rá ser visitado por um numeroso de inteligencia sã de qualidades
grupo de desportistas catarinenses. apreciaveis, deixará uma lacuna no

,) Será dado inicio ao festival com seio da F. C. U., que dííicilmen-
uma partida de Woleí Bal entre te poderà ser suprida, Alí Nel
as equipes da Aviação Naval e 50n foi presidente interino e, quan
da Força Pública. do encontrou um sucessor, colo-
A seguir os segundos quadros cou-se como Secretario Geral

(ln Iris F. C. um dos melhores até esta data, Vae o Nelson, e

constituidores no momento e o se- o nosso esporte perde mais uma

gundo quadro do Atlético que figura de destaque.
gentilmente apresentou- separa a lu
ta, entrarão em campo para dis
r u . r uma partida amistosa de
foot-bal. Finalmente na parte final
disputarão as tradicionaes e pos
santes equipes do Avahí e do
Atle!ico da nossa Capital, com

pletando assim o ótimo progra
ma cc n uituido pelo c1ub de
Meira.

Daqui destas colunas só pedi
mos aos nossos desportistas que
mais uma vez não esqueçam de
L var ao gramado Adolfo Konder
os seus parabcns pela tradicional
data aniversaria do Aval F. C.

,

I

UM TELEGRAMA DE LINS
Falta de san-Lins o esforçado centro avante

do Avaf. que integrou a equipe si bi I idade
que venceu o Atletico, de São SPOrt iva
Francisco, por 6x2, enviou-nos o MONTEVIDE'O, agosto-
seguinte telegrama: 'Companh i os A derrota dos uruguaios frente
lides sportivas combinado Fede- aos argentinos, recentemente, pro
ração, desejo repitam façanha tar- vocou um rumoroso caso. Basta
de doze Maio con ente ano. dizer qUE: os jogadoress uruguaí
Aguardarei tarde 8 setembro qual- 0.5 foram acusados, na sua maio

quer hora noite, resultado en- na, de empregar poucos esforços
centro. Sejam felizes-- Abra- pela vitoria, admitindo-se mesmo

ços-s-Lins". Como se vê Lins dei- que o fracasso do quadro ori
xou o coração no sport Horiano- ental foi provocado pela frieza

politano. _

com que os seus elementos atua

ram, despreocupados sobre o re

sultado da partida. A Associa
ção Uruguaía tomou conhecimen�
to desse fáto, surgindo na entida
de um ambiente bastante desfavo
ravel aos integrantes da represen
tação do paiz.
O chefe de delegação, que

foi á Buenos A·r��. fazendo o seu

relatorio aos dúiJentes da asso

ciação, declarou entre outras cou

sas que Gestidos, em nome dos
componentes do scralch, quizéra
saber, antecipadamente 'lual serIa
a gratifica;ão pelo jogo. Depois
da peleja, longe de se mostrarem

abatidos com o fracasso, o� cra

eles uruguaios contavam e discu�
tiam alegremente.

Os dirigentes da Associação
Os "arti I hei ros' Uruguaia aprovaram uma moção

de desagrado pela «falta de
sensibilidade sportiva desses jo
gadores.»

F. C. O,

Réus
citadas

COMO REPERCUTIU
A NOTICIAO diretor tecnico da Federação

solicita o comparecimento dos jo
'adores abaixo declarados, afim
'"'

de treinarem em conjunto para a

constituição da equipe represen
tativa de foot-bal f1orianopolitano,
que deverá jogar contra o Her
cilio Luz de Tubarão no dia 8

I de Setembro: Bôos; Carioca,
reed, Antenor, Borba, Choco
.te, Gato, Galego, Secura, Ni

�;ta, Calico, Waldemar.

Foi um acontecimento extra a

repercursão da noticia do convite
feito pela Federação Catarinense
de Despntos, para trazer aqui
o Hercilio Luz F.C., de Tuba
rão. Naquela cidade, séde do"Her
cilio" ,os hip hurras foram levanta
dos pela gloria do nosso sport,
como mais um laço de fraternida
de. Estamos seguramente informa
dos que o c1ub visitante aqui as

sinará o 5eu acordo com aF.C.D.
E dentro em pouc.), todos unidos
e fortes, elevarão ainda mais o es

port barriga-verde.

VISITA OFICIAL

O sr. Presidente da Federação
tte. J.:>rge de Arruda Proença, vi
sitará huje as sédes dos clubs filia
d0s, d8pOls d"ls 19 horas, s. s. péde
?"r nosso intermedio toda simpli
;iJade, porque a sua visita tem o

\nico mtento de conhecer de per
(i( a vida daquelas entidades de
1 élJt-ball, afim de que se possa,
,()nv'�ni.Jn�emenie auxiliar. E' um

flio notavd de esforçado despor-
ista,

RIO, 30 (G)-Com os goals
de domingo ficou sendo a seguin
te a classificação dos artilhei
ros no campeonato oficial de
foot-ball da cidade :

ca:
VAE O NELSON

5 O reajustamento
5 dos funclonartos
: civis (Compilação de L. Nazareth)

_.

4 O FRACASSO DA COMIS- DIA 31 DE AGOSTO-S. RAYMUNDO
4 SÃO M IXTA 1661-Morte de Henriques Dias.-Em· Recife, quasi
3

RIO, 29 (G)-Enquanto a esquecidos os seus feitos, a sua abnegação e probidade.Iallece o bra-.
3 vo negro Henrique Dias, que os reis da Hespanha e Portugal dis-
3 imprensa desta capital conti-

,

d tinguiram, apenas, com o habito' de Christo, o fóro de fidalgo e a

3 nua asseveran o que o rea-
patente de cabo, governador dos homens de LÔr.

3 justamentu dos vencimentos
J 864-Gabinete Furiado-Q._ gabinete progressista de 16

2 dos funcíonarios civis da
d J' idid Z hari V' II ' bstituid

2 União não mais poderà SI:! r
e anetro, predsl'

I

oI por ,a� anash f als.cboncel os, elhs� sttFtUl o .por
Ielt t C

' - outro, organIsa o pt': o presngioso c e e I era, conse erro rancisco

2 ei O es e ano, a ormssao
J

'

F d
.

'd d .' d id dM· t da d t oaquim urta o, constitur o o ségumte mo o: presi ente o con-

2 IX a encarrega e es u-
Ih

.,

d J
.

F dI' J ' Lib B
.

dar o tão delicado caso não
se o e rmmstro a uS�lça, urta o; rnpen.o, ose I e�ato arroso;

2
tl I

.

'a la ra
Fazenda, Carlos Carueiro de Campos; Agricultura, Jesumo Marcon-

2 ar ICU a a mmun pa v
'd dOI" S' E

'

D· V·' G B
'

I d os se átos
es e iveira e a; strangeiros, las. ieira; uerra, eaurepal-

2 envo ven O us
'R h E' d

." .: d P d
como desde o inicio dos seus

re 0, ano sta situação, que eu InIClO a guerra o araguay, u-

2
t b Ih

..

'I 10U ate 1865
2 �fst�rig�' no maior srguo c

. 1875-,A immigração franceza---:Em cir�u�ar desta data,
2

Um matutino desta ca ital a,Fr�nça prohibe a irnmigração para o BrasIl, pro�lblçãO esta que
2

chega mesmo a noticiar q�áSi so fOI levant,ada em. 4 de Junho de 1.908: em consideração aos me-

diariamente existir um mem-
lhoramentos introduzidos e� nossa leglsla�ao, sobr.e o assumpto.

bro da referida comissão in-,
J 890-A ques�ao das barreiras ,crzad�s pelo Para

teressado em obstruir os tra- na-Regressa do Parana v dr. Lauro Severino Muller govern�dor
balhos do reajustamento para

do Esta�o que obteve S?IUÇãO favoravel na questão das barreiras,
ue ven a o anta de vista estabelecidas pelo Parar.a.. .do minis1ro df Fazenda sr.

O dr. Laur�, tanto nesta capital como em S. FranCISco teve

A t d S Co t 'con deslumbrante recepçao ao desembarcar.
r ur e ouza s a -

1890 P 'meiras el.
. -

E' bli dtraria a retribuição do funcio- -:- ara �s prtmetras e elç?eS- pu rca a a

I· I e ime d co chapa do Partido Catholico de Santa Cathanna, composta dos ca-
na rsrno pe o r g n e ..

h
.

O' O Síl M I J 'd 01·
.

Ih
.

tas.
t arm�nse� !ogo uarte I va, anoer ose

.

e rveira � conse ei-

ro Joao Silveira de Souza, para Senadores; Elyseu GUIlherme da
Silva, dr. Wigando Engelk, dr. Alexandre Bayma e José Theodoro
da Costa, para Deputados.

Pela nossa

DELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada. A GUERRA- .. -

-. '.- ,.,. -. .' .�.
PHONE 1100

ITALO-ETIOPE
BOLZANO, 30 (G)-Chegado a fronteira Italo-aus

triacos de Brenero, o sr. Mussolini, fazendo asaudação ro

mana e apoiando a mão direita no marco da fronteira, fez
fotografar entre gedarmes austriacos.· .•... ..... ......

Este gesto feito logo, depois das decisões. do con-
A estação alemã DJA, onda selho de ministros de ontem, tem profunda "irnportancla31,38ms., irradiará amanhã o politica. ..

programa abaixo, para a Ame- LONDRES, 30 (G)-Um despacho de Atenas,rica ?O Sul.
,

transmitido por intermedio da Exchanges Telegraph Lam-
As 23,15 �orrespond� as pany informa que a Italia vem trapsportando munições e

3,15 hs. no RIO de Janelfo e materiais de construção para Saseno, desde ha uma sema-
7,15 às 11,15 h.s. na, enquanto oficiais do exercito italiano realizam viagens23.05 AnunCIO OJA (ale- de reconhecimento por todo o territorio. da ilha. ..

mão, espanhol). Canção popular PORTS:vl.OUTH, 30 (G)--05 ofiCiais e praças das
aleml.,

, .
. Forças Reais Aéreas das guarnições de Gosport e Lee-on-

23.10 Radl0 Juveml: Os prra- Solent, que se achavam em gozo de licença, foram chama-
Ias de Gerhar? ,

Schultze. dos imediatamente ao serviço.
23.35 NotICias sobre a econo- Os contiaentes de três baterias de artilharia anti-

mia alemã.. aérea e de umabateria de metralhadoras das Forças R�ais
23.40 Ent,remelo. , ,

da guarnição local, cancelaram as partidas de futeból que23.45 UltImas nottclas(em ale- tinham organizado.
mão). NAPOLES,30 (G)-Foi incorporado, novo gn,lpo24.00 Para a tarde do 00- de forças aéreas á divisão de Ircania que parte hoje para
mmgo. Massaua a bordo do íate Alice .da marinha de guerra ita-

00.15 Nosso concerto do 00- liana.

Irradiação
da Alema

nha

.1

DjBOUTI, 30 (G)-A cidade foi invadida por uma,Ultimas noticias(em espa- multidão de europeus, que deixam a Etiopia e qut:
.

aqui se
acham á espera de vapor.

Leip- OSLO, 30 (G)-Após· a· reunião dos Ministros das
Relações Exteriores da Finlandía, Suecia, Noruega e Dina
marca, foi distribuido o seguinte comunicado:

"Os Ministros discutiram especialmente o conflito,
italo-eti ope.

.

A Scandinava espera que a Sociedade das Nações
se ocupe do caSI) de acôrdo com o seu estatuto e está dis
posta a apoiar qualquer medida tendente a manter a paz
e a defender os principias da Liga."

CHELWOOD GATE, CONDADO DE SUHREY, 30
(G)-O Visconde Cecil, veterano campeão da paz, em en-

Na-O dorme 'trevista exclusiva concedida á United Press, predisse, hoje,
que a Civilização talvez venha a sofrer duro revês.

A presente di_sputa da Africa Oriental deveria in
teressar, simultaneamente, a todos os homens, todas as

mulheres e todas as crianças do mundo inteiro)" visto que
os principias fundamentais da humanidade estão ligados á
mesma, afirmou o famoso politico britanico.

mmgo.
1.15

nhal).
1.30 RetransmissAo de

zig: Noite da nossa Terra.
2.15 Eco do sport.
2.30 Em comemoração ao ani

versario de falecimento de Hlltten:
S!quencia de W. Forstreuter.

3 00 Ultimas noticias (em ale-
3.10 Leitura do programa

(alemão, esp.). O mais importan
te da semana. Despedida DJA,
(alemãO, espanhol).

. ConLinúa na 6a; ,.ágin�

_" �.� ._,_. - ....... � .:.. "' ...�"'.. -.. .
., .
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Professora norma-
" ,

i i!i\:a -- acceita alurnnos.
CUf<.SO PRlM/\RIO

E SECUNDAR fO
TRATA R á Rua Saldanha

Marinho N� 10

E'
'

a uruca que garante os seus associados e of-
ícrecc a maior vantagem com garantia em

benc rido do Lar
CARTA PATENTE N. 115

- Pancramira.
IOIC�a praia oe banhos.

Jptirna nnarvntc Ge agua potnuel.
TelTenC!3 cornp letornenle plcnoe,

,ALHEARIA D!�· fA a:

I metros õc Ponte He!'·_illo Luz,
O ÔO 6rQ�àe Quo"l!?l feàeral. em construcção.

I r..,·,···.
- <.; upa Escolar 105!Z Boiteux.·
a séõe õo Distrirto 10ão ressôa.

á Joãoas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

restações mensaes desde 30$000
orleôaôe se encarrega àa constl'urção Oe .Préàio�
ôquiriOos.meOiante o priqcr.iento De uma antruõn a

liesta te em pagamentos rnensaes.

Jes completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
::HONE. : 521

m O corrector EDUARDO NICOLICH

Pealiza-se todos os mezes, um sorteio cu ia ex-
t

,.

� I' d
' j

racçao ser" rca rza a pela Loteria Federal do BrasilPARA /\CQUISrçÃO DE Ul\1 BOM r�ADIO

São netessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRrJVIA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

p Fi ��L� � P S
�L!k�"f,��,we·*:f"1ffi"�'·J.I

mtmU��çjh!:- Dirijam-se ao Repre-
-sentante, nesta Capital, sr.

� J@ão M�iíoei í�h3c;;imentD, ��� que se acha ínstallado, com &;
.•'�.�.'.,� escriptorio, á PRAÇA 15 DE ;�

� NOVEMBRO N. 15.
�.l>J

� =�t MAnUZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo $'�
� �
w •@G®��@� ---::::::::::========_ �,�.����,t:!.��� l�{4>!-' �f4;\T"�� �i.�

=========-=--==-�-�
fi

,;ca de Moveis Catharinense
o E

?aulo Schlen-,per"
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO
elheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1632 I
PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

�=-�====�=--=============

abão Iferir e

V·t.��,Á....��
,

EEf QUE SUPERIOR

-.:.; -.

'�.
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AV.ldZVQ

,{

Agricultura
Commercio, �ndustr�a A Gazeta Indica:

Advogados

- l

I

I;
Fechamento def/lr

QUARTAS e SEXTAS-H�"'"
Na Agência ás '1.�
No Correio ás �3\.
Registrados ás 2�

PARA:-ITAJAHY,IBLUMENAU, JOIN'i��
SÃO PAULO E RIO DE JANE. �

Agência no

C::dificio La Ports

lt8CO
1$300
3$000

IV'a� "S correntes na praç� d� Limpos leves 1.do

F'lorhmopoUst§ Limpos refugos kilo

F \RiNHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELFS
Surpreza 44 kilos 42$500 �

�

,.

t do mat 4�nuOO
C

.

5 21'1 5<lt500 \Ju os o marro uma 'V

ruzeiro e n 03 lP I t
' .1' 3u'),t.noo

ndian a 34${)ÜO �on T�S meoia uma ..p�

ASSUCAR
GraXaIm do matto uma 3$COO

70$000 Graxaim do campo uma �$OOO
C 'do {

.I,r 00
69$000 atetos me lOS lima YA.

58$000 Porco do matto uma ?$OOO
65$001' Largatos grandes uma J$OOO

49$000 Veados rnateiros kilo 10$000

Méd cos

Dr. Cesar Avila . Dr. Fulvio Aducci
Advogado

FRIO MADEIRA DE !..EI - PRI-
MEmA QUALIDADE

16$'500 Taboas de lei est, (3x23) duzia
15$000 38$000
.' 6$O�� Taboas lei iarg. 3x� 1 dz. 54$000 \27$OOu Pernas de serra lei dz. 28�000 ----------

Fôrro de pinho 16$1}00
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
c

1 x5 a dz, 6$000

Extra
Diamante'"
Christal

�

Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clinica círurglca-operações

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

.

Phone 1.618

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

�a João Pinto, Ir 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGl
CRE�

ORLEANS l
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPO; ,

THEREz·
até FL(e

Viagens semanaes em 36 horas a-
Parte de Porto Alegre aos Sabbados áns
Parte de Florianopolis ás terças-feiras �

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDA� <

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. N..,i.:
em Florianopolis: Portaria do í('--
ou Pensão Machado, Ruá Joã .•

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAI1•
« .« Capital: IRMÃOS SIMõES-3/.

Mais informações: Pensão Máchado, Rua�k!
�'::t

SAL DE MOSSORO'
S lCCO de 60 kilos 1 5$000
51cco de 45 kilos 13$500 Sarrafos �
Moido de 45 kilos 14$500

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias arinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira � Oli·
veira, 14-Teleph, 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

--�------�--�--,

Dr. Pedro de Moura Ferro
J

2$000

ExpreSDS Nor�,�
séap Porto Algne

.""",�

r!.MPREZA DE TRANSPORT EM Ali'lO_.

BU3 E /,MINHOE" l

Devídamen Registrada ,

Director Proprietar ,) SANTIAGCa

Linha Porto Alegre - Flor!»
vice-versa

-

o

Meirca�i) do Rio
FEIJAO

(POT sccco de 60 kilos)
Preto novo 18$000

DIVEDSOS B
. \ 189:).'00, � ranco esoeciar <P-

Arroz sacco 44$000 Vermelho' 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 63$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 J�ilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
rarellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix-. (Por Sacco de 60 kilos)

24$l,JO A I .'

Vélas de cêra kilo 7$500 gu ha Especial 42$000

Grampos p. cêra kilo i $6001
Agulha �om c

39$000

C· M' 1 6r1o" 00 Japonez t:..speclal 38$000
imento au� s�cco "'l:PJ I [aponez Bom 30$000

Phosphoros Pmheuo lata 2�O$OOO 10: . C id zssooo
d 2 AI 32 "01"1

orca �urn a -

Arame .arpa o n. 1 ro o . $] V
EnC f, "'O" f 1 13 A} 36"'50'0 Nt _O\ nU fROUXO

t'\r<""le arpaao n. ro O � \.

BANHA

v'Ir :1-10 DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
145$000 Em latas de 20 kilos 1 9�$OOO
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
20$000 \ Em latas de 2 kilos 207$000

I�2$OOO MERCADO CALMO
�v$vvv __

27$000 XARQUE
25$000

"� ""'''''

'[Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n" 1548
v", I

•

rei ra tem seu escsip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto l

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Refinação de as
_--------------..i

=da=i f.

João Selvas
Telephone 1441

l

Caixa POs

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

Xarque corxões arroba
XaJ que sortidos arroba (por kdo)

A Sauder! r

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Marc'
---� .

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. c.
�'._ <I

COMPRA-SE BAGAS DE NO:

M�i'cadQ de Florls"opoUS Mantas Gordas 1 $800

F�ijã� preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco 15$000 \.

Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000'
Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por k"o)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Baxreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha
.

commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 3$000 51 Londres 91 $000 93$500
Assucar grosso arroba 6$500« Paris 1 $260
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 2$000 « Italia 1 $565
Toucinho kilo 2$800 « Portugal $853
Cêra kilo 6$200 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
COUROS

« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

3$000 « Uruguay 7$741
2$000 « HolIanda 12$930

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CF:REAES lNOIRIO�DE JANEIRO
5TOl'K em 3-8

.

Entra�ase 5ahiàas
6 a 14-5

Fijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xalque (fardos

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

, 12.000

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope fodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoscreconstítulnte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc .

DoslZs: Uma colher aos aI! sopa cntea aos refeições.

Ler com attenção

Pharmacia .Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingosl
Um passeio Ideal+Optlma estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas um confortavel
Omnibus da Empreza S�nto Amaro'

Preço: Induindo passagem de ida e volta, almoço
no restailral)t do Hotel e direito a uni BA-
NHO THERMAL. por pe-ssôà:

.

RS. 1.$0'00
Para informações e reserva de passagens: No

cscrip�orio da Empreza, Rúâ Const!lheito' Mafta, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiõiiiiiiiiiiiiõi__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-, !:
.r·� c

Attentae bem'
������!�����

A Agencia Mo�
de Publicações, c. J

em São Paulo, é auto izad
calizada pelo Governo Fe\"
possue a ca ta patente n. 1'P.

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres v{

semana, todas as segundas, terças e sext;:

EXTRACÇAO com globos de crysta'
A MAXIMA lisura e honestidade, P«.

� .teias são presenciados pelo p

��lY!������(��

;'·t..
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Augusto Silvano, o � obre e infeliz operario que íalleceu em
'

ccisequencia do horrível desastre occorrido na chata Comandan-it
teSouza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira
e ilguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti-

.
Capital

n; que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. I Reserva
Bem compreendendo esse trame angustioso, porque está!

pssando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope-I
rrioAugusto Silvano,A Gazeta abre em suas colunas, u-na S'l-' PA6At-mO 05 C) ce'fé brasi�

bscrição em favor daquela pauperrima mulher. !' SEGUINTES JUROS: ! E:d ro � f'r; �':)f,:H'-t:.a"Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os i
"

I d O Pe I asofrimentos. � CIC Limitada S'!. ala.
d LI d 1 00<11000 I ele. Avi,so Previo6·1· ala. Fra n 1(."";; ,2')Agente e [uncionarios o oy iP

9 "

Por alma de Marl'a (envl'ado anonimamente] 20$000, Prazo FIXO '1· ala. -

�np � � fi tad aC! li O �-l C"VO Zep
A Gazeta I 0'$000�� PARIS 20 'C)-O N.T 1 '..,�'C...0 tAl g t�;t ...;. "

.- '., .I \ 'IOIGa'l -- -------- ii ri te n"') salã
1 l "'iOlD1.'I:S!�·-���27$000 Ohcial» publica as quotas ce

. de rnusic46Q:000
' r�Cii�l:i.·§!i! alugar um ca- importacão de café em "',\"do lf)ara Quatro cnancas, o d'

"

I I _ "

5$<1'000 sa com relativo conforto,
'

.

-

, '\
b

�

d
novo mgrve d emao

o prcxtrno mez de; seternoro, que num arra.n ;:0 e Z. 129" cuja construção, nosI $000 para casal de tratamento. assim se distribuem: Brasil,.,.. are I a taleiros de Friedrichshalen, d2$OO() 'Trat�r no Largo General 100.000 quinracs; Venezuela, Ml-\.N>'JHEIN, 29 (G)-No terminar muito proxidamente, c1 $000 .Osorio 38, 7.000; P,'ni, J .250, 1-1allÍ" ... bairro de Sandhofen regis- lando-se oue virá a fazer os p,2$000 25:eOO� Equador, 5,000 e ou- irou-se um grave acideutc, meiros vô�.; de experiencia1$000 � /, Ires paizcs, 27,250.
q�le causou dolorosa irnpres- todo o mez de Agosto, é o p,J $000 r,�"

.

Vende-se um ' são em toda a vizinha, ça, mciro , na historia da aeronautiI $000 �);;I � � "��Zeitter, WÍn I t::""'ll .rf. t· .

5 pelas trázicas circunstancias rI]"P está dotado com um sa!51 �"i).Y�:Jj,��f 1I.,Jro�Q' uz"'�e'�� .... � --J $000 kelman, novo. � • Ii v � f"'],,U �:� �::lJ. que o cercavam. de musica onde se acha um2$000 Tratar nesta i edacção.
-_

guerra m u n'"" Quatro creanças entre 9 e plendido piemo de cauda Blüthn2$000 I Por preço de occâ�jão.
" 10 anos de idade encontra- Este piano é só por si uma2$000 I

DEL' Bfr T &: CIA C� Iai varn-se brincando numa mina tentrca curiosidade na constru2$000 I
� A' - -{ "

'.

_ I ele areia, quando subitarncn- de instrumentos do genero, vi7�JOOO A melhor lenha por igual
'RIO,.29 C;)�. Em ;ntre" j

te de,s:;ioronoLl u,:n barranco) que foi preciso construil-o copreço.
r 1. 1 DO' Nist:l ao Dta'rÍQ da :JV:.oite, a.,pro-I sep�lltand? aS crianças.. .

l1iilirno péso possiv- l. Com efPHONE ..
" ',:

n

Urna o elas l'O·11S'''g'!I'! 1'- .

'Z· I' ,
p.----�---"-"-- ,I ktJza amanonenss ObhbeJ de- ! 'i • J I:. � , c "l L 1 o planü co epe In pesa ap_

�""""""",.....,.=""''''''''='''''''�''=1:=Jf.o<J.,,=�j f;Ji·· R' t".\u r,:; �'::' ,� � �O·· R"A ('�: j - d q ,

t Vl'é�r-se a tempo, correndo em 1110 k'llos ao passo que osfi . f�j' W ru-a- � '''teJ 'c� ,-li ela! ou qpe bao g)�. erl{�gara es � " .,

� f\ilaria Magdaiena de Moura tlU0 a gtli';rra muadlal. hto acon- busca de aLixilio para a casa dt>los usaes costumam ter um p
� Ferro tecerá em i 940, segundo as pré- paterna dos seus c1H11par;!1ei· superior a 250 kilogramas.

I Du!c��osta
,

:!::: o�am�íi�ón\::�i�o:�;�s�:�o� ro�\S trcs U�é1�lçaS, porem, \
-

�refira�m �empre o i

,�.� . • '1 I,
.

<erum Y:VI'd'o< í)p1a !'um" nj' dar'! 0, l11or.rei'arn a."L'; das, sendo 1\ guaiaveI SABAO INDIO..:J.cce' '''7' a ,lf71110� 'Jara rJI' -" • v ,- ..... - c

C' "b� ... Lifll': c'.
' . VIL t,,'. ,'". recolhidas filÓ'-l&S. untl a.

I
cursos prclllntnar, complc- ""$a cc,mo. .

mentar e sec;_mdar/o

VEREIS fazeI' do vosso terno velho ou cha-
\".

Maria S. Melio
�I péu, um novo, !T12ndJ! huje mesmo a TINTURARIA f:

� e �

I
(2H ,\f'EU\ '(T '\ C/\THi\l�l\i'N')E sita á rua TRAJANO,12,

r," Marino Mello "�� " �ç'nMr � '1�
1:'N')E 0Ç II!!I .,� -,;l'�ii"t'L�;I ',"�l,J.

v,_:
L,' - .)C uma peq\óena ca- �I parti:::�;;am ;).0$ pare:�tes e t�

l') G i b''''' I �� A, • "I

I
sa tia \lia eneHel ·'·ltkn-:r.� p�ssoas anp:;;as.OlllSCinEil· ;;yl Dentro (:e 24 horas o devolverá completauen-6 7
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ENDE-SE a quinta casa �
I� da Villa Affonso Mi- "

I 'cilo,let, 110 districto joào
Pessôa. Tratar com o pro-
prietario PI�dro Cardoso.

y'

caritativos·!'
ffiVEIS' CONTRIBUIR PARA MINOR4.R OS

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO

Contribuição da Estação Telegrafica de FIOlianopolis,
Contribuição de Iunc-onarios dos Correios e outros

XXX
Leonel Euzebio de Paulac.
Manoel Rosa
Antonio Conrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento

maroa pr"eferida
Mori"iz & Ciaa
Conselheiro Mafra, 56

"�.

Phc)ne. 1.180. 'I e'·E.NDE
.. S.t..eI!1, Capo�I,

I ' _. Ias mU111ClplO de Sao'·ii;;;iiiiiiiiiiiõi õãi w;;;__;m;;;õ__........IiIWi_;;;""'mm;....,
José, uma propriedade ',C�tJ.
bôa casa de tijolos; e urna
are?; de 'terreno. poÍll "�28,551,l ,�
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metrr)s quadrados, quem pre· �;� ,

tender, informe-se CDill; Ma- �
.

noel Cardoso Casa Hoepcke.

o teu maior divertimento e mais instrutivo , i L", �.í. � 1"<> ,:, ,�'" >

são ás colleções nos aIbuns ela dfamada bala HOL- pARJ�tetôhülr [UTIâl�t.d-LANDEZA, .

"

i, �il.'}'j "'i110usine .1i" -g{)' 'discar o'"
"

O posto CHIC, o preferido pela garotada in-'"" �.a� p.'� �I,. 'Oi"ttriic-o
telligent�. distribue cubiçosos premiOs e de real va-

I r�lephone 1is�Jllti�'l�usi�es.lor e utIlidade. .', ,', ,
.... , -" -:.� ," l,

Além de valiosos brindes receberás garoto"
-

-
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amigo, desde qu: apresentes 100 coupons, uma cai- I Dr. Ivo d':Aquin:b ii ��Jxa com 100 balas,
. Ad!'2' do I �'\.'"

Que momento de satisfacção. vo::.a i:�Dê preferencia t;m comprar suas caixas no \lo :. BLUMENAU " � ,.

POSTO CHIe, porque cada caixa traz premic)s es- " i,.
!' , �; m 'I IU,à. � �

plendidos,
d
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João Francisco Ramos
S. Cmeirão
João Lobo Haberbeck
Castanna
João Ovidio
Leboj
Um amigo

. . \ --r- ..

,
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Machie1&tnrios mDde�'lif.J'1mS
Hygiene absoluta
Farinhas de prlrnelra qualidade
Garantenl os productos da

J::)/�. ,rie Ir a-'" (�� �."J "'.... 11 � ,J

de��T�itidos o
fUrlCionarío

�icos

se

".,�.,.:i!l' .. :t.;_�'''''''''''·'Ifn.'''·'·�
I _,......·��"·L �._. ,:...�_�-:.> ....�;

Rua Trajano ri. 16
(Edificio proprio]

A

petizada!

Na Transilvania um batalhão
de saxões, ha poucq (h�o!vjdo,·

I
está causando terror ás autorida

: des e na baixa Bessarabia essas

!: unidades desfilam pelas ruas com

ás bandeiras desrrrl.ldadas.

136:700$000
56:424$498 RIO 30 fGI-Em circular diri"ida ás repartições do

, \. ::>

,,,", ., d V' - I do»; rdo cvumsteno o titurar a .açao rccomencou qu�, e ac
,

d
. ,

o parecer do Consultor G�ral da ,Rei:mblica, só epols, de co

petente inquérito adrninistrutivo deve ser proposta a den�lssão, _

abandono de emplego, de luncionarios que tenham m�ls de
aios de serviço, 0'.1 mais de 2, no Ci\SO de haverem sido adm
dos por concurso.

RECEBE DEPOSITOS

L"�

l '

,
.
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1$000

. ,A ,C':;Ri'�C�TO ��U'Tt"JO �r-�E
D �A.L, déstaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrr.lda é accessivel á todos-2$mm
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A_GlJEReA
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ITALO-ETIOPE

A DO POVO

.. N.,',õ

HoJe ás 7,30 horas ,um; 'HA t It r E" 1
programa do outro planeta,' l' guerra en .re a a l� e a -ÍlOpla_prov_ave �ente
Mato-Grosso e suas selvas.e. COO(.lUZlrá a .u� confl!to_mundl� de proporçoes tao glga�- ',_

A Lei do Terror.
' t���as�, t�rr�,vels que nao se pode compreender como a Gl
, vilízação se salvará."

voz

C. R. � Primavera
CINE ODEON \"{"

"RIO, 30 (O)-Os jornais desta Capital frizam, nos
seus comentários sobre a situação que se está creando na

Europa com a possibilidade de uma guerra entre a Italia
e a Etiopia, que a situação se agravou agora com a deter
minação do Oovêrno da Inglaterra mandando chamar ime-

CINE IMPERIAL diatamente ao serviço ativo do Exercito e da Marinha to-

C t·, t d l'
dos os .oííciais e praças que se encontram em férias.

on Inua no car az a e 1- "_'-,-':_,,,---,'-''_'-",--=-�------------_- __;,__.,

ciosa.obra de.Eugene O'neil Jenf ",Gleizer Para manterMentiras da Vida, ás 7,30 ho- �"".".,. , ,

'"
.

raso .,$,era expul.. a ordem el .. \
J

," C1NE ROYAL 58:"&1':,. ',Brasil a neutralidade
! ,fum dua�� sessões ás 7 e

\ "f', . •

JOAO PESSOA, 30 (G)-,S,;\30 �ocas Kongo, a:' estu- :"A policla af rma que Afim de reiteirar pesoalmente as

-Deu�nos, ontem, o prazer de penda cinta desempenhada] á jovem extremista ordens do govêrno do Estado no

sua visita de agradecimentos, o por Walter Huston, ,,'
.

:; ::nãQ, está prêsa sentido de que as autoridades po-
nosso talentoso colega de impren- CARTAZES DE AMAN HÃ '

liciais mantenham imparcialidade
sa sr. jornalista Batista Pereira, di� S.,PAULO, 29 (G)-O ru- na campanha das eleições muni-
retor do brilhante 'matutino "A

Imperial: Pimpinela escar- mOf;?SO caso .da jovem rum�n.a Jenf cipais, seguiu, em visita a varios
Republica", orgão do Partido Li-

late, com Merle Oberon.: �a GI�lzef.' "deh�a. pela p�hcla em municipios sertanejos, o chefe dI'!'
beral Catannense.

nova star.
' 1 5 de, julho ultimo e cUJO para- policia desta Capital.

Usar o SABAO INDIO quer Royal: Tango na Broad- deito continúa ignorado, �arece A propaganda das candidata-

dizer, economia sobre todos way, magistral interpretação que �ae: ter :gora o seu e�tlo.go. ras municipais vem sendo feita,
os pontos de vista. de Carlos Oardel. E�:I,nkrmaçoe� pre5tad�s a im- todavia, sem perturbação da or

Rex: Valsa do Adeus de pr�sa" 11'. �upermtend�ncla de Or- demo
Festa do Ser:'hor do Chopin, linda cinta da Cillf 'dem, R�h�lca e SOCial, afírmouJ---,-----t--d--gou, o sr. tenente Jubal Coutinho, Bom FIm Allianz, ,.0' q�,�,'i��,hg�r�, farta docur�entação U gamen o e

delegado especial daquele muni- Odeon: Felicidade pela so�,�s:atlVldadc-:s extre�lstas da- H auptm an n
ClplO. Re.aIi�a-s�.hoje_ e amanhã, frente, com Díck' Powell. '. q��!t.JP'�em e contr_a ela mst�ur�u �,;<5t'�::'

no distrito de Joao Pessôa, " �p�e��,���� de. expulsa? do terntono Os defensórê's do
com grande brilhantismo, a As festa,a' n�Slo9,�I� cuja portana vem de ser

festividade em louvor do Nos- .
.

.•. _,
'-

.... '" ,lls�j�td�L no Rio. Jení, todavia, no condenado á morte
so Senhor do Bom Fim. farrou p 1'1 h a$�, !,dj'z,(��;;)��: policia, não está prêsa. apresentarã? um

'.
" ':::;<:<rj�\ menino multo pare-

'L.E IA RIO, 29 (G) - Estamos ,in'; .:":
-

cido com fil ho de
CWibiano Lima O VATICANOIY �������_�_ formados que ô sr. Agamenon

.

",- .- .- dy . '

Lindbergh
Faleceu, ontem, em São Joa- Red u•. ndará em Maga�h�es �x:min�stro d�Tía9��: ::':""�"IC-'�!:�:"'7'.�,"�",A .

LOS ANGELOS, 30 (C)
quim da Costa da Serra, o sr.

lho Ira assutir aos [estejós com. ,,:ESPANHA - Os defensores de Bruno Ri-
major Bibiano Lima, figura gran- seu 'p'roprio qu�'vai ser' co�emdoradRo '01' pri�'(\:f\\�(1"���i!'!'·i,,�\., '. '. chard Hauptmann declararam ho-
demente, relacionada em toda a

'metro �entenario a e,:o ução ,��MADRID, 30 (O) --o en- je que apresentarão um menino

região serrana, onde sempre to- beneficio' Farro.uptlh� aco spanhado dos srs. viado especial do Vaticano á de 5 2[1 anos "muito parecido
,,'

"

mou parte saliente na politica Valdu. �It:�ayer .� )Qão Vlt�l Espanha" para, tratar das re- com o Filho de Liu<:L:bergh", o
(

tendo sido eleito, logo apósa revolu- Certos de que V.S. saberá
seus Penclpals

auxIlIares ,de ga�l- I':lçôes religiosas entre o go- que porá em dúvida a identifica-

ção de 1930, membro do dire- considerar devidamente nI dizeres, n.ete. o�sta que na �e5ma oca� verno espanhol e a Santa ção do cadaver de criança, encon-

torio local do Partido Liberal caso sejam meditados, pedimos a
Sião segUirão os

....�rs. Lmd�lfo Co- Sé, te,!! realizado varias con- trado p:oximo ao local onde de,:: ...J, -(

Catarinense. sI melhor atenção para o seguinte: lor. e Salgado r Ilho, reumndo-se, ferencias com elementos do sapareCCfa o hlho do famoso aVI, í(,O maJ'or Bibiano Lima exerceu V S d
. assIm ao mesmo tempo nessa ad- governo, os quais se mos- dor.

.

f
.. ec.erto não .Ignora, hque

os miravel· parada do trabalho' da F' I"t d t fdurante longos anos, o cargo de armaceuhcos, pentos con ecedo- . . .

. tram favoraveis sobre o es-
.

OI SO ICI a o aos agen e!\ e� I,

tabelião em Lages, s(!ndo um dos d f I - '1 d mdustna do RIO Grande dr) Sul tabelecimento de uma con- derais que confrontem as impreo \'
res e

orml
u as, nao

.

se I � em
os tres titulares que passaram pe- cordata entre o Papa e o go- so-e' d' 't' d

..
� _J�chefes mais prestigiosos do antigo com os rec ames sugestJonavels de' .. y

� IgI ais o menmo, qu_ sera

Partido Federall·sta. FOI' deputado d' f b
.

I t' d'
la pasta do Trabalho depob da verno de Madrid apresentado com as do filho deIversas a fIcas, re a IVOS a I� I d 30

'

. ,

estadual ne governo Hercilio :"uz versos produtos para u�o popular.
revo ução e •

. E� possive� que as n�go- Lindbergh.
e, mais tarde, fixando residencia Saiba V.S., que os farmaceuticos Triste Dca- cl�çoes estejan;t .

conclUidas ------------

em São Joaquim, teve ali banca do Brasil, fazem uso proprio da •

ate outubro proxlmo. CHEGA' Ade advogado, exercendo, ainda o Guaraina, despresando os simila- renC.. '

cargo de promotor público daque- reg; porque '�sks,entam inconve� OO���������
la comarca. nientes. V.S:"pod� constatar ave- ,O trem de passageiros qu� dó� ['iiR

'

I'
.��;. .:,_ � M INASO falecimento do prestigioso e racidade desta afirm�tiva, diri�ill�' mina0 a tarde, descia de Rio do r e'l] Ia o �

estimado conterraneo provocou do f t t
f) .ti " O PRESI DENTE DA Rao seu armaceu l�o a segUIn e Sul ao passa rp'or um cruzamento � ,,' ,'�� EPU'-

nesta capital, sentidas manifestaçõ� t Q I é
. . , r

"'"t. � BLlCA
d d pe�gun a: ua. il., sua oplmã9 de' nivel çom.ê1 estrada de roda� lG�� �,.��,...�=*d BELO HORILON'TE, 30es
.

e pesar por parte os numero- ac� d G '\ E 1 ..,.",.,�..".,_

erca a uaramar e e res-
gero apanhou o sr Bruno W a�

sos amigos que aqui contava. d 'G .) E' ..,. (G) - A's 12 horas, entrou napon .era: uarama. ? meu re�
gner que montava uma bicicleta, O Papa XI vai visitar,fi Gazeta, envia á exma. fa- medIO, porqu� não .d�pnme o co- amputando-lhe ambas as pernas. a Basl"ll"ca em s. estação o trem especial conduzin-

milia enlutada, sinceras condolen� " ã h d fi A do o sr G t r Vraça.o, n o lperaCI I ca o esto·
. Providenciado imediatamente o Pau lo

. e u lO argas, sua e!\-

clas. mago n.em .ataca os rins, ...sendo o transporte da vitima para o Hos� posa e filha e a comitiva presi-

F I h
.

analgeslco Ideal para a dor de ca� pital de Blumenau ,ali falece0 an- C,IDAnE DO VATICANO
dencial.

"

a eceu oje, em sua reslden- beça d' b I
No momento dl chegada ou�

., T' d 64
. tes e roce er' qua quer socorro 30 "G) O P' XI

.

Cla, a rua Ira e�tes n. a Ao que V.S. poderá redarguir: medico. \
- papa 10 vai vlfam-se repetidos viva:! e aplau-

exma. sra. d. Catanna Del Prett Porque então o senhor vende os
visitar no proximo dia 7 a Basilica sos.

I?igiacomo, genitoía do nosso es- similares da Guaraina, si sabe que Comprae para vos conven- de São Paulo, onde dirá missa. As ruas estavam repletam, avo-
tlmado conterraneo tenente João eles têm esses inconvenientes? cer O formidavel e economi- Depois da missa irá verificar o lumando-se a multidão nas proxi-
Digiacomo. -Ora, eu vendo, os similares, SABÃO INDIO. a!ldamento dos trabllh05 execu- midade" da gare e do Pahcio da

O sepultamento da inditosa se- porque o povo sugestionado pelos O tàdo.ti>I.\�}3���licl . depois da sua Liberdade.
nhora será realizado hoje, ás 16 reclames, faz questão de os com- Uanda., entrega a Santa Sé, em conse-

-----------

horas, no Cemiterio das Tres prar, porém, si em vez de vir valsav'am. quencla doslacôrdósdeLatrão. En� Três por dia
Pontes. buscar tais preparados, pedisse um

tre os principais trabalhos execu� -

-_-

fi Gazela, apresenta condolen- c.onselho, indicaria o meu analge-- tados fígura Jl subs�i.tuição "do ma-

cIas. SICO. CAMPINAS, 30 (O) -José deiramento da igrerà.�"por uma ar-

V.S., si não ouvir estas pala- Carlos assassinou, nesta cidad�, mação de ferro. .0 , uuncio Bor

vras, ouvirà outras, cujo sentido barbaramente a sua amante Maria, gongini�Dusa, deTegado pontifical
ha de ser compreendimento. Barbosa Lima, num baile, quando n� Ba$ilitll��aeompanhârá Pio XI
------------ valsavam. O criminoso, operCl,!io na sua- visitá. Desde 30 de junho
A maior montagem em das obras da nova capital de Goiãz, d� 1908 que Sua Santidade não

serraria. conseiuiu fugir.
\

visita \), télriplo. '':';

DELAMBERT�H��E 1.100 Ir�::;::·:�=s�§
• � use sempre.

. L:: ;,i" H
Farmarcla II Pasta SUL' B,j"l O L �

de piantãD � (Formula do DR. BACHMANN) I
O Lira Tenis realizará, ama-Estará de plantão amanhã a

I
r A venda ,..em todas as pharmacias e casas �

nhã, no horario de costume, um farmacia «Nossa Senhora da Apa- r de perfumarias. �
'Proçeden�e çle Blumenau, che- Cocktail-Parti. recida, sita á rua JoãO Pinto. � ai ,.,.Z1!íF'!(������������1l1

:l'{ão poucos escritores e artistas

franceses e ingleses da época ro-
VI51TA5

mantica se singularizaram pela
excentricidade do traio. Teofilo Esteve ontem, nesta redação,
Gautier, por exemplo, exibia-se em 'Visita .o ' sr. ceI. Severiano
por vezes com sobrecasaca encar- Maia, vice-presidente da Assem
nada e calças amarelas. Seu' bléia Legi�lat�a': s�, S. entreteve

amigo Gerard de Nerval vestia-se conôsco animada e interessante
com um completo de selim verde oalestra. Agrapecemps.9 p'ràút' da
e um chapéo ornado de ervas ma- visita.' '. " .: ,

tinhas. 1Jumas pai compareceu
certa rez a um jantar diplomatico

com uma escandalosa camisa cujo peito se achava coberto de de
senhos cabalisticos vermelhos. 1Jísraeli, o celebre estadista e escritor

inglês, tomava parte em reuniões sociais metido numa casaca de ue

lude negro, forrada de setin branco, e numas calças de purpura,
11 cem um galão de ouro nas costuras das pernas. Barbey d'fiurevil
/y exibia uns coletes [unambulescos, que ficaram celebres. t5ttas o

barão Brisse, famoso gaslronomo, excedeu a todos esses exceniriccs,
apresentando-se numa festa que não era carnavalesca- de tanga,
"souiiengorge", chapéo de seda e escarpins com fivela de esmeralda

(falsa, naturalmente ... )!

1243 Agosto

31
122

SABBADO

FlHIVER5ARI05

Prof. Edigio A. Ferreira

Regista-se amanhã a data aniver
saria natalicia do nosso estimado
e inte ligente conterraneo professor
Egidio A. Ferreira, diretor do
Instituto de Educação.
O distinto aniversariante, figu

ra proeminente no magisterio ca

tarinense, onde milita desde a

mocidade, receberá, expressivas
provas de simpathia do corpo do
cente e discente do modelar es

tabelecimento educacional que bri
lhantemente dirige.
A Gazela, associando�se as

homenrgens, felicita-o.

Comemora hoje mais um gf,
netliaco a senhorita Ulcinéa Barbi,
fílha do sr Donato Barbi.

Regillta-se hoje o aniversario
natalicio do sr. João Raimundo
de Amorim, residente em Tiju
caso

Aniversaria-se hoje" a exma.

sra. d. Donatilía Silveira de Sou
za, esposa do sr. Joaquim Lucio
,de Souza, chefe das oficinas da
-Imprensa Oficial.

Ocorre hoje a data natalicia
do revmo. padre Francisco Xa

ti vier Zartmann, professor do Gina
si sio Anq'lieta, em Porto Alegre.
(

1, fAZEm AHOS H01E:
r'

:1
o sr. Oervasio Pereira da Luz,

11f\ 1cionario estadual aposentado;
I
o jovem Nilson Gondin;

:)
o sr. João Roberto Sanford,

;()uncionario da Fazenda.
�t o menino Oeobi, filho do sr,

\Calistrato Cunha;
o sr. AltamifO Fraga;
a menina Heli, filha do sr.

l
Tiburcio Lobo;

.

o sr. Agenor Vieira, tipografCJ.

Ir.H'\BAm UH5 •• "

n �el. José Atanasio

.�.. CHe�u ontem, á esta capital,
(procedente de Lages, ncorqpanha
do de sua gentil filha senhorio
lLa Z.l "\, o sr. cd. José Ata�
asio de LUIz L mos, fazendeiro
que la cidade.

Está nesta capital o sr. Mar

� Gorrezen, industrial e capita�
�a. re�;dente em São Francisco.

>i' "

Com o habitual brilhantismo o

Club Recreativo Primavera, do
distrito do Saco dos Limões, rea

lizará, hoje, ás 20 horas, uma

animada soirée dansante.

Outro programa tambem
formidável :J\[evoa do misterio
e O cavaleiro vermelho, ás
7,30 horas.

II

Chegou de São Francisco o

sr. João Silveira de Souza, despa
chante aduaneiro.

fALErlmEHTO:

�

I

(Aos meus amigos)

PEL05 r[.UBE5
Logo após a suspensão
Que sofri sem, ter idade,
E que tanto a comentou,
Túda a gente da cidaqe,

Club 12 de Agosto
A' s 21 hor&s, de hoje, no

Club 12 de A gosto terá inicio
a soirée, promovida por um grupo
de associados daquela agremiação
e que promete grande animação.

Resolvi, contra meu gosto
E para evitar questão,

,

Transformar o-Nosso Blóco
Num galhofeiro Cordão,

Porque, sendo simples Blóco,
De elemento� escolhidos,
Não poderei levar todos
-Os que toram preteridos.

T. M.

Lira Tenis
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