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NOVA YORK, 13 CC)-

° governador Lehrnan solicitou
ao magistrado Jacob Schurman,

a um relatorio circunstanciado sô

e i bre o caso do juiz Brodsky, na

sentença refcrente aos aconteci
rr entos do mvio alemão Bre
men. Esse relatorio servirá de

documentação para a resposta que
o govêrno norte-americano dará
ao protesto formulado verbalmen
te pelo embaixador da Alemanha,
contra 05 termos da sentença,
julgados insultuosos para o:Reich.
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da mundial A "vOZ 00 �C�V�.:l Sem quaisquer ligações politlcas:�,<,::,; . .:

Proprietario e Diretor Respc.}nsavel.JA..iRO CALLA:D'O--';'"
mulheres do
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A irnperatr z da Et.opla ás

Universo

ADIS-ABEBA, 13 (G)-Na mensagem que dirigiu
pelo rádio ás mulheres do mundo inteiro a imperatriz da

Etiopia declarou: «Que o céu nos preserve de semelhan
te civilização! Forças numerosas e poderosas se prepa
ram para invadir a Etiopia sob o pretexto mentiroso de
civilizar o nosso povo que, embora vivendo junto á natu

reza, está em comunicação com Deus».
A imperatriz acrescentou que a Etiópia deseja

pJZ e não se acha animada de espírito de violencia

que a conciencia dos etiopios continua pura e tranquila.
Terminando o seu anêlo ás mulheres de todos os

povos, a imperatriz conclarnou: -Mulheres do mundo
_

in

teiro, uni as vossas préees ás nossas para pedir ao Todo
Poderoso que evite o crime da guerra»!

RA

NOVA YORK, 13 {G) --Todos os bancos italianos
de Nova York impuzerarn restrições ás transações de cam-

bio afim de por um freio á especulação da lira. A ri iwe frSa r�O
E�ses estabel�c!mer:to� exigem que toda a pessôa d., l"l ' ��, 1tI. A

que deseje comprar liras, a vista ou a prazo, apresente a I O P rl.dtl C I 11-
prova de que a operação é legitima. hef�deir'o

do Brasil

RIO, 12 (O)-Seguiram, on
tem para o Rio Grande 05 cru

zadores da nossa Marinha de
Gur::rra Baia e 1?io Grande do
Sul para representar a Marinha
nas lestas do Centenario farrou

pilha.
O almirante Arnphiloquio dos

Reis, diretor de Portos e Canais,
leva um rico bronze adquirido
para ser olertado ao povo do
Rio Grand� do Sul em nome

da M2.rinha de Guerra BrJ.silei-

5TALO-ETIOPE
---------��--------
brasileiros nao iraoOs

RIO, 13 (G)--Comunicam-nos da embaixada bri
tanica nesta capital:

.

«A _noticia veiculada pela imprensa do Rio de Ja-
neiro no dia 11 do corrente e que dizia estar o consula
do geral da Grã-Bretanha em S. 'Paulo contratando enge
nheiros Jara trabalharem na Abissínia é completamente
falsa, nao tendo o menor fundamento».

Aurnentarn-S8 os efetivos

Os Exerci
cios da

eSf)�uaHtl�a
RIO, 12 (G)--Afim de pro

�('guir nas manobras navais inicia
das no mês passado, seguiram on

;\ tem, para a Ilha Grande, o cou:

J açado São Paulo e 0S contra- (_ r I. _
•

edei Serulp'e Ataooas LISBOA, 13 G) - Sao dJu o s..apuao de fragata para
torpe elros ' 6 e 6 .
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. con ec! os os segumtes .ta 1 es terra com a auns mann, Clros tarn- para os apartes.
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1 tentativa o capitão e raaa - o e-n UDp ica 05 na tentativa e e po vm: o qíie tirava a,-

a es e aman 'ia as restantes, ro- i\II j N
�

1 b' h divertirv nã
" d d "

. ta h ;[JdCS orton para se apo- su levação e que se entregaram g rrnas oras para se ivertir , nao

as com o mesmo estino. 1 1
.

"B I D'"
.. , d b

-

dei t

O d 1
( -rar C o aviso arte omeu las: sem resrstencra, I grsccu

a Inca eira. e pro estou

5 navios e guc:rra (cverão S'
.

D -3 J dA luele ofi-:Í"ll, acompanhado de O «Bartolomeu Dias» é um j\Jllto ao cputauo oão e Oh-
encontrar no referido local. onJ' 1

algU'ls marinheiros, dirigiu-se, num aviso de primeira classe. f'cslo- v-.::ra, líder da barulheira da casa,

l)ermanectrão até o dia 28 do I b
,

I d pequeno bOle, p�ra bordo do avi- ca 2.100 toneladas e é de cens- para que não consentisse ta a -

corren!e, desenvo \CO' o as ojJcra�
-

T
.'

d'
. . dOs" Govel'na,lor do Es

?(. _ 1
. soo entou lme latamente apn:'ilO- trução recente. sue O.

I. U -

roes ce manohIas preccr,tas na I
.

I I I Ei' I tado de acoArdo c·'''''' a p-o 'BARCELONA 13 (O)':r nôr a tnpu ação e revo ta- a, mas ,e, pron1amentp, com aque e'
'

, ,.Vl·,' 1 -, ,
-

segunda parte d'J programa, ela·
os marinheiros rec�saram-se a obe-' Senadores po r caracteristico tão seu, disse: posta feita pelo Comando I Por' 'ocasião de nova mani�

borado para o ano v!acnte, pelo d
.

",T- I' Geral da P01'ça Pl'lb'!'ca do f t f'- d ti' t d'
•

.

.�

b
1 �c('r e aVisaram o comandante Mato Grosso

l'11aO e precIso os mem apre- � '. 1 I es a'l-ao ,OS ca a al11s as t-

Estado Malvr da Ar,uaua. C· d
ro·· ° d

.

d f' I Estado claS"lf'cOll ontr.nl a'1te elo ITIO t d C
orrela a ;::nlviI. coman an cla ores se amOfinarem, 00'0 que ) uu', -'_)

I'
I l1l1men O e a-

Aumentad) O preço te Co:reia da ,silva levantou-se
CUrADA', 12 (O) Foram

o Trindade der entrada ;a Câ- como Comandante da Cia. sanova, simbolo das liber-

dos jornais ern do Jeito e partiu pafa bordo, 00- "'1 :t I A b" C
mara eu solicitarei a palavra e só Provisoria daquela m,iliri.1 o I dad.es catalãs, a policia foi

S. Pau j o
de fui re,:ebidJ com aclamações, tt· °tS PJ a

E �se.111 l�l"a lJ.nr terminarei o meu discurso em
sr. C�,p: �0l11eu Delatte, e�ll obngada a dar frequentes

pelos marinheiros. O comandante � ltln.e O sdado f d.... :a O d.::Zembro. substltulçao ao cap. Antonlo cargas contra a enorme muI-
S. PAULO, 12 (C) -Foi pu- �. 1 � b: da

i urosso, sena' ores e eralS os A D de. Lara. Ribas, que ficou' tidão, em vista dp I1umero-

J I· dI'
. . pergun.ou qual er,. a ca Ine on '-I J

-

\T" B V
. . \o-

) Ica a 10le, em toJos os matuti- C sr;:; oao lias oas e es dispensado daquolas funço- "d t ° t
se encontrova o apitão de fra-' '.J

M t'

-

'-
' es. sos mel en ·es. s ex remis-

nos desta capital e d::: S ntos, uma '1 'N' I d paslano ar InS. tas aped"eJ'a 'd d
gata JVlé:ndes orton: la guar a- Tr!=\n<:.:ferencia

c .1 ram a se e o

declar8ção que a parl;r do próxi- ..� ..., , P t'd R
-

I'
do por sub-oficiais que o pren- Ponte no C'o'r- M��, ..i.ftp;O

ar I o eglOna Ista.

mo dia I 5 do corrente, UW:lenta- I ........ 'UI L'U! ""{iii EIi

d d I
(leIam quando eie, vendo fracas- RIO, 13 (O) - FOI' tl'ansfp- C frão o preço a ven a avu S3 pnra G d

- on erenc·as;;.da a sua tentativa, procurava rego ran· e .

! T- A ld B I
300 réi�. fugir. Entre os dois ofíciais houve rdiol °OI·tOavcoarBJí.2.CO. dgoi ROt'O Oarraant� dos.,funcionarios PÚ-
Tal medida é jU3tiGc3d:.t peb I

-

depressão cambial, qt.:t. tornou S'J� i�eira mas com�vente .conversa-I ° sr. Prefeito Municipal es- de do Sul para o Batalhão bliCOS estaduais

mamente dispendiosa Clquisição a
çao. O sr. Correja rla Silva, man- teve ontelJ1 no lugar Sertão, de Ouardas nesta capital. O Montepio dos FunCÍo-

do papel de imprensa. Salão "Commercial" distrito da Trindade, onde narios Públicos Estaduais te- RIO, 13 (0)- No Teatro

Conselheiro Jdafra. 9 (Ed. Mercado foi receber uma ponte de 111a- t Municipal, ás 15 horas, sob
,

Barbeiro e Cabelleleiro deira, que a municipalidade . _

ve, an e-ontem, o segu:nte a presidencia do dr. Oetu-
m1� " ft Attende chamados a domicílios pelo l' 'lt' t EXpos' .......ao movimento:
I �U li \li ad l1lanUUUll lmamen e cons-I '

Iy. RECEBIMENTO: lia Vargas, presidente da
Phone n. 1.284. trU,J·I·. F�rroupllha R bl'

L M d
_... D t f epu Ica, com a presença

auro en es A referl'o'a ponte fOI' COl1S-
escon os a SI avor.. d t d d I

C 'da P I --------' 1721$200 e o as as eegações sul-
O Igo ena, F�s"";nA!!9-1,o truidasob a direção do sr. Na Diretoria de Estradas e Ro-: M americanas, dos enviados da

RIO, 13 (G)- .... .....s lAiU D' I J
-

M l'
.

t dagem, estão scudú ultimados os'
PAGA, ENTO: I L' d Same oao arcodno, ln en- Alfredo Hertwig, depósito Iga as ociedades da

Está feita a elaborí1ção do n tZ!ilI m am 1ft II!IllU;'iUlI'1I dente do distrito. diverws mapa5 demonstrativos que Cmz Vermelha, terá inicI'o
I"'"� illV W� II lU' de honorarios 25$000.

Codigo Penal da Republica, or- .

irilo ser expostos por ocasião dos domingo a I lIa Conferencia
.

d 1 d'
.

- da jl1 Prefiram sempre o me- festel'os c.ompmoratl·\'OS do Cen-
Pensões de agosto, em

P A
.

gi\mza o ségunoo lspOSlçao
q U iz rouba r o guaiavel SABÃO INDIO dp .

F
�

Ih cheques 2: 184$700.
- an- mencana da Cruz Ver-

nova Constituição.
�

: tenano arroupi (I. melha
valioso idolo Curitiba. I

� Empresti1110s a 26 contri- '.

O projéto contém 24 títulos, Esses trabalhos que obedecem á
buinte 5:622$000.

além da, disposições transitorias. azteca !1V1ontep'o d s, F
_

orientação do sr. Secretario da Sendo o saldo na Tesou-
-------.-----

Entre esses titulos, merecem . '.

i 0, _.

U n Fazenda, dr. Celso Fausto, cstã-::>

Clonarloc. Publ cos raria para ontem, de Rs ..... Rest
. _;

deslufJue, peIas novidades que eu- RIO. 12 (G)-Foi hoje pre-
..-;) I sendo confecÍonados com dados . au rajçao

cerram quanto ao nosso projéto so em flagrante, na sala «Fer- Estaduais pr�cisos dos diversos aspectos do 42:_0_8_4_$_0_0_0_. . da mona r-

pena�, Ú:i'1.l..: gJe se ocupa da não Condin», do Museu Nacio- Foi O seguinte o movimen- Estado, trazendo o nosso movi- Concu rrencia quia grl-3ga?
instrução criminal, para a qual nal, o larapio Josino Caetano da to do Montepío dos Funcio- mento escolar, economico, mdus

deverá ser crtado um Juizo Es- Silva, de 25 anos, natural de Mi- narios Publicas Estaduais no trial, vias de comunicações, terres�

pecial, e agueles que tratam da na Ol"raes, depois de já haver dia I ° do corrente: tes, linhas de!onibus, ferreas, Via-

� cooperação interestadual e da arr0mbado um estojo de vidro Pensões pagas em chéques ção, ete, satisfazendo todas a6 exi-

, cooperação mternacional nos pro·' grosso tentando r,)Ubar um ído� 4:912$000 -Emprestimos a gencias do nosso progresso.

Ctssos criminais. Outras novida- lo azteca, de ouro massiço, da 37 contribuintes 8:356$000, O dr. Celeo Fausto, não tem

des intereSsilntes encontram-se nos ::d'�eia de São José da Costa Ri- sendo o saldu para o dia de poupado esforços para quo o nos

, [O::ltos relativos á prisão, á prova 1 ca e avaliado em cem contos de ontem, na tesouraria, de Rs .. so Estado seja dignamente apíe-
1
e (,utros. réis. 1913:630$900., ci�do no Rio Grande do Sul.

CAIRO, 13 (O)-Os ministros da Guerra e dos

Nego�i?s Estrangeiros eh unararn a atenção do conselho
de ministres para o fáto .íe terem sido aumentados de

* D
.,

b I
-

maneira importante os cí ;tiVJ3 italianrs na fronteira OCI'-
* * epols de uma e a tem-

porada na Capital Federal, onde, del1tal do Egíto.
naturalmente, com a trinca que lá O presidente Getulio viajará Lenl"'slat.·voestá, milites planos formou e mui- á 18

•

:ii
ta cousa nova planejou, chegou
ôntem, acompanhado de u na rica
e estufada Limousine, o nosso ca

ro conterraneo sr. Trindad� Cruz,
S. s., que bateu o rec6rd em mate

ria de pensamento oculto nas ses

sões da Constituinte Estadual, veio,
conforme disse em uma roda, to
d:l sua, que, dora avante falará
sórnente com um microfone, as-

sim lhe pediram o Rupp, Zé Mül- S. excia. viajará no dia 18,
ler e o Durval. Mas os seus com- de avião.

panheiros, com mi'do de' que só D-E-L-A-M-8-E-R-T-&'-C-lA-.
--�

êle viésse a h.!ar na Câmara Es- At! d idren e rap: lamente lenha
tadual, vão exigir, que, em cada em toros.
tribuna seja instalado um I1Falante"

ra.

Completa hoje o 26'. arnver

sario de nascimento o F InClpe

imperial D. Pedro Henrique de

Bragança, herdeiro presuntivo do
trono do Brasil.

Mais tropas

PHONE 1.100

em oo lvo r-oee

do crton

RIO, 13 (G)- Átendend i o

convite oiicial do govêrno gaúJio,
o presidente Getulio Vargas irá a

Pl1rto Alezre inauzurar a gi3 ide
� o

exposição comemorativa do Cen·
tenario Farro ipilha, [azend )-5C

I .

do rniacornpanmr nessa v.agem o mi-

nistro da Fazenda, d.. A, tur Cos
ta.

CIDADE DO MEXICO,
13 (O)-Na sessão de hoje
da Câmara dos

. Deputados
irrompeu grave conflito.
Foram disparados cente

nas de tiros de revólver.
O deputado Martins Vala

dez foi morto. Dois deputa
dcs ficaram gravemente fe
ridos.
O conflito surgiu por oca

sião dos debates e assumiu
199o grandes proporções.

MALTA, 13 (O)-ChegoLl hoje de manhã a este

porto o vapor Neuralia. Desembarcaram 1.200 homens e

140 oficiais e uma carga de munições. Foi proíbida a ida
de qualquer pessôa a bordo.

rebel

'ilovo caman-
danie da Cia.iA Espanha

. ..

prov�sorla .

é um vulc,ão

Internacional da Cruz
Vermelha

o

púbiica LONDRES,-13 (G)- O
. ,

Vaily Mail entrevistou impor-
Terml11ara a 30 do cor- tante personalidade helenica des

rente o prazo para a apre- ta capital que se declarou coo

sentação de propostas para vencida' de que a volta do Rei
as Obl:�S. elo prolongd:ne!:.to I Jorge II à P. tenas se daria na

du edlfIclO da DelegaCIa FlS-l segunda ou na terceira semana d�
cal. NovembrQ,

�
, �.

I ·�I

.�
.

": d': -;;.' !j�tH .' ',,:"<.J"
��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Floríanopolls 13 -9-1935 2

o nosso publico assistirá do- te ao Heicilio. São chamados mais

mingo á tarde um ótimo prélio, Damata, Secura. 3a. feira trei

quando enfrentar-se-ão os clubes nará o Tamandaré, 4a. feira o

Avaí e [ris. Sempre que Avaí Atlético, 5a' feira o Figueirense,
e Iris se encontram fornecem ao 6a. feira o Avaí e sabado o Ilis.
nosso publico interessante luta, Jogo do dia 22 Figueirense x

Pondo-:se ambos em paralelo, che- Atlético.
ga-se á conclusão do impossivel
prognostico. Si o clube de
Walter possue o melhor keeper
da Capital e o melhor ponteiro
direito, o clube de Daux possue
tambem um back de classe e

uma linha dianteira das melho
res que possuimos atualmente. A
tabela sofrerá alteração, seja qual
[ôr o resultado do prelio, em vir
tude de serem os dois contendores
colocados que se vão encontrar

em disputa da colocação na ta

bela do campeonato.

o PREMIO DO COM
BINADO

c;;;4J! �a��lav'SE CIO-
-

�. - NAIS
Desportiva

Redator CYPRIANO JOSE' declarações do ex-de-

putado Marrey Junior

Pela

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 13 DE SETEMBRO-S. S. l�OME DE MARIA

•
o

'.

___r.,�(..;."" _

---!t�.�---
1632-Um atteniado premeditado-O prelado do Rio

de Janeiro, doo Lourenço de Mendonça. descobre um barril de pol
vora embaixo de sua cama, com mécha que ia ter á rua. Esse atten
tado foi attribuido a05 negociantes de escravos indios, irritados contra
a opposição do bispo.

'

1635- S. Antonio com o soldo de soldado-O go
SÃO PAULO, 13 (O) - O ex deputado Maney J u- veruador de Pem3n buco capitão-general ],)50 da Cunha Souto

nior, um dos fundadores do Partido Democratico, precisando. em MaioT, interpretando a vontade do povo baixa Portaria mandando
recente entrevista á imprensa bandeirante, da situação daquela agre- abrir assentamento d� soldado, pagando-se o respectivo soldo á irna
miação partídaria antes e depois da revolução de 32, entre outras gem de Santo Antonio, recolhida ao Convento do: Rfcife.
declarações, o ilustre advogado e politico prestou as seguintes: 1705-0 governador do Maranhão-João de Vellasco

«São Paulo não deveria, como se diz vulgamente, "pegar de Molina, substitue, interinamente, no cargo de capitão-mor, a do'}
o rabo do loguete", que alguns politicos do sul fizeram explodir. Manoel Rolim de Moura, governador até 12 de janeiro de 1707,

Não acompanheí os bélicos lances da maioria do dir<:',�ori() I quando tomou pOS5e Christovam da Costa Fr�i 'e, nomeado governa
central do Partido Democratico, porque "conheciamos!' todos a ati- dor e capitão-general do E,tado de Vhra'}h.'io e ,.rô.,;-Pará'.
tude contrana do general Flôres da Cunha. Pre,i, tambem que, 1811-1\;forft: do Raymundo Corrr}ia-Fal�ce o poeta
mais adeante, os então inimigos de morte do sr. Getulio Vargas te- maranhense Raymundo Correia que tarnbern foi magistrado de raraA Federação �atarinense de riam de aderir ao seu governo ou, segundo o eufemismo de que usam, integridade. Era membro da Ar.ademia Drasil",iia de Letras.

Desporto. vae premiar os �eus d,e-, de coloborar com o seu governo. 1811-Nasce O barão da Laguna- No sitio (a, Lsran
f�nsores da tarde de domingo ul- Por outro lado, antes de 23 de maio, o sr. Getulio Var- geiraõ, districto da Laguna, nasce o illustre Almirante Ji'suino Larns
timo, com 14 medalhas d? pra- gas quizera entregar o governo de S. Paulo ao Partido Democrati- go da Costa, barão da Laguna.
t�, c?mo recordação da bnlha?�e co dispondo-se a nomear interventor democratico, com preferencia pe- 1865--Mwte de marque: de Abrantes-No Rio (I::
vrtona sobre o quadro do HeIClII.o lo chefe Vicente Pinheiro. Janeiro, fallece o senador do Írnpe-io Miguel CahlOn do Pin e Al_
Lu� F. c., de Tubarão, as quais O diretorio central ficou por maioria, irredutivel clispostu

I
meida, maequez de Abrantes, notavel orador parld1llcntar e hr-ancista.

serao entregues dentro de pouco á violencia. .

. . _

�

dias. São julgados defensores das »Por isso mesmo a revolução 5e antecipou. Deflagrada, não Perl�lltantes as re- lnscricào ácôres da F. �. _O., .

de acôrdo
a discuti. A vitoria importaria do meu ostracismo. I aço es yan kee· ru s- F {.!! N' .

,-

c�m a co�umcaçao feita pel� seu Numa manifestação de solidariedade, incondicional, ao povo, 5as re ri te eg radiretor: Boos, Antenor, Canoca, ao qual devia os dias mais gloriosos de minha vida, preferi com B r- ..... � I e i rI') d '""l,

Borba: Ch.ocolate, Gato, Gal�go, S. Paulo o inlortunio politico. Fiz, então, por S. Paulo muitu MOSCOU, 12 (0)- Em
o..� �

.

t"...� �

Parana, Nizeta, Free�, Calico, mais do que o sr. Cardoso de Melo Ne«- e tantos outros. consequencia da rejeição do Sao Pau loSecura, Damata e Perena.
. Houve. qu�m, perversa e .anonímament�, �e ac�imasse de

I prot:stl) all1�ri�al1u junto ao RIO, 12 (0)-0 Superiortraido, Rec?Ifl á Imprensa e ma1I,s. tarde completei a minha defesa
I governo sovletlc�,-'prote.st_o Tribunal de Justiça Eleitoral,

com o manilesto.a que se deu pUb,.CI�l.d= a J 8 de o�tubro de 1 ?22. I esse que se r.efena as ativi- em sessão realizada, hoje,«Agora,�em banquete ao mInIstro. da [ustiça, no RIO, o dades �omunlstas nos Es.ta- concedeu inscrição como parHoje ás 19 horas, o Avaí F.C: s�. Cardoso de .;�elo Netto levantou o brinde de honra ao sr. pre- �os Unidos e a reíerencías tido politico, podendo agirrealizará um brilhante festival no sidente da Repubhca. insultuosas contra os Estarias em todo o Brasil á Frente
Campo da Federação Catarinen- O sr. Cardoso, de Mello Netto optou,. comt�do, pél,a rev�- Unidos durante. o ultimo COI1- Negra Brasileira de s. Pau
se de Desportos, o primeiro que lução, com a sua coorte de males, para hoje, guindado a POSI- gresso da Komintern Interna- lo. Essa decisão foi tornada
ali se realiza nas co��içõe.s em ção que desejou escalar pela �iolencia, rec�nhecer as grand�s quali- ci�nal -as relações amistosas contra o voto do des. José
questão. O campo sera, II�mlOad�, dades ora enxer�adas na pesso� do.sr. presidente da RepublIca.» ate agora e;<:lsrentes entre, Unhares que se mo::;trou
logo c'!do e o nosso publIco .ter.a I Pr�segUlndo nas senSaCIO?alS �eveJa ..ões o c:lestacado

.

parla- ambos �s. palses. tendem a contrario á inscrição basea�
a mesma acomodação dos festIvais mentar paulista arremata a entrevista dizendo: «Eu que ofereCI a S. sofrer senos abalOS. O em- do em motivos de ordem.
diurnos. E' por isso fantastica a Paulo, em holocausto, qualquer pretensão politica, a que me sentis- baixador americano Bullit e pública. Foi relator uo feito
iniciativa do clube de Walter que se com di.reito,yelo meu patriotis�'),. �esintere,se pess?al, inata��vel dois. secretarias aca?am de o mi'listro João Cabral
tudo vem fazendo para engrande- conduta, mestnta lealdade aos pnnClplOS e compromISSOS, posltlva- partir para o seu paIS, onde ;:;�-�� ,...

-,

'"
-

cer o nome, cada vez mais, da mente não caí súplice aos pés do vencedor. Nad3. como um dia após permanecerão por tempo in- l�.]�C � � ti1) � � � 2'f�] �

no�s� capital. Os «Cossaco.s». se outro, diz a sabedoria popular. .. » determin�do. <? cO�lselheíro �"�� gf!�.c,;"."! !'\/}f1'%�r;�
TREINOS DA PROXIMA eXlbnão com numeros espeCIaiS e da legaçao WIIey fOi nOl11ea-, T� .� � -""� '" �fH.

SE\1ANA com arrisl:adissimas provas, den- Descoberta Centellario do .consul geral dos Estados cJ�§ b::bYÉ:�
tre elas.o. caminho da morte.

I de um 8VI'a- F�"rOl/&unill-a Umdos em Antuerpia,. en-
flf :" ;'""",Todos pOIS não ao campo Adolfo, ..•AU. 'V ir "-- quanto que um secretarIO re- (ti.sWJ",,;: -'

.,;.

Ko.nder, na noite de .hoje ve�'1 dor alemão "
presenta, p_or enquanto,. os RIO, 12 (G)--O sr. Af=:'"

mais uma vez, a audacla dos VI"
.

Por intermed�o .do Banco Na- J Estados Unidos nesta capItal. tur BaniaS, secrcrd.rio da Se.
sitan�es russos. Clonai do ComercIo, o Te50UfO Provavelmente passarà ain- gurança Pública do EstadoO piloto-chefe da Companhia do Est.ado mao.do. tl pagar ao dr. da algum tempo antes do de S. P<:w!o, féllando á G r,_

C Aerea Alemã-Columbiana, Snr' A B
l.

Situação actual do campeonato de foot-balI desta apitaI ntOnIO ottlm, representante restabelecimento das rela- ZETA DE I\OTICIAS seHans Hoffmann, comunicou ter d E d
-

este sta o. nas comem.orações ções diplorn::lticas entre am- mostrou favoravel a' 11a'�'1'ú-avistado nas montanhas andinas d C F Ih
'-'

los. teams � entenano arroup.! a, no bos os paises. Jlalizaçã) das l}olicias eSÍd-
_ .. uma tribu de indios até agora des- R G d d S J t

'�'f'���������������������.����,-...
conhecidos. Essa tribu mora num .lOd ra2!10.eOOOo$OuOO'

a Importdan: duais, as L1ua1S: pela P! opria

I
PONTOS GOAL S Cla (;';ff.. ,par�aten e. Pers':::;guido naí,reza das suas funções,

Jogos Per- I Ga- I Con-
Colo- logar a 2.500 metros de altitude á construção dos «star-hos» do pe los S()V ietS e,..;tão vivenrio uma dds ou.

didos nhos Pró ira cação situadosd n'um PLlanalto perto do Pavilhão Santa Catarina e outras tras.
monte e São ucas, entre os despesas naquela exposiçãO! LONDRES; 12 (G) -O pro- ===========

rios Nechi e Madalena. O snr. fessor Tschernawin, dedl'cado a'
til

Hoffmann verificou a sua exislen- DE!JAMBERT & CIA. .

I � �"��." ft Wfi
..

R
h

ictIo ogia, e conhecido cientista � �� �U ij lrJ U
cia por ocasião d'um vôo entre Faz entrega com camin ão ,

l
.

russo, apos uma onga peregnna-
Barranquila e Bogotà. A referida lenha serrada.

1
PHONE 1100 ção �e as prisões e campos de

povoação consiste de :>ito casas, concentração da, ilJ.1as ;' rticas, cn-
cada uma com 30 metros de com- FO I ha N ova contra-se nesta capitdl. Não sabe, i
primento e cerca de 10 metros até agora, o motivo de suas rri-!de altura. Perto da aldeia ha um sões e sofrimentos, pois, vivia uni-
lago com agua muito clara. Não Sob a direção do sr. Luiz camente para seus estud:.:s. Infor-
foi possivel verificar sinaes de Kuehne, .reiniciou a? do corre�te ma que foram fuzilad03 48 co]e- RIO, 12 (O) - O cO.1de
qualquer especI'e que poderl'am ser sua pubhcação na cidade de Jom- " . Marconi, o fzenial inventor.

gas seus sem motivos aceltavelS.
I't l' t'

U

d
-

intrepretados como vestiglOs de vile, o jornal Folha Nova, que /- J
1 atl�nO, cs a SCI1

.

o esperado __

agricultura. A noticia causou se píOpõe, nessa nova fáse, pro-' O ,,_
aquI em meados do corren(�

grande sensação nos meios cien- pugnar por numa politi-:a nova,
S t r��. te mês, onde vêm para inau·'

tificos, motivando o plano d'uma em que o Povo possa ter fé, I n i rrJ !goS gurar a poss�nte estação de
excursão para a mencionada aldeil dentro dos preceitos da liberal-

-

Radio Tupí, de propriedad�
por meio dt: hydroplanos que po- democracia.n NUREMBERG, 12 (G)-A dos DíARIOS ASSOCIA�
de;n pousar nas agua� do lago. proclamação do sr. Aclo!f Hitler DOS.

Os cientistas inclinam-se a su- lida hoje perante o CongrêBso Na- O inventor Marconi per-
Por que se trata diurna tribu de cional-Socialista aqui reunido, afir- manecerá no Brasil durante

O trem rolou 6 díndios, descendente de refugiados ma. semanas evendo depois
durante os tempos da conquista nO abis rno no nacional-socialista não tem seguir para a Atrica onde
do paiz pelos hespanhóes. intUito de agressão contra nenhum desempenhará i m p o r t a n te

BELO HORIZONTE, 12 país da Europa". E acrescenta que missão que lhe foi cometida
(G)-Nas proximidades da esta- exitem tres inimigos, responsaveis pelo governo do seLl Daís.
ção de Santo Antonio do Norte, pela ruina da Alemanha: t:xiste Lima grande espeêtati
quando se dirigia para esta capital 1-0 marxi�mo judeu combi- va em torno dos últimos in
descarrilou rolando ao abismo com nado à democracia parlamentar; ventos do conde Marco;�

2�os centristas (católicos) po- e, ainda, se o governo da Ita-
litica e moralmente corruptos; lia vai usar esses inventos
3-certos elementos da burgue- durante a guerra que esiá

zia incorrigivel, estupida e racio� prestes a irromper entre es·
nana. se país e a Etiopia.

-I

Iris X Avaí, domingo

VIRA' O ATLE'TICO

FESTIVAL DO AVAI'

Com a derrota do Hercilio
Luz, de Tubarão, os rapazes da
quela cidade, ali, chegarão tris

tes, porque vinham com certeza

da derrota da representação da
FCD, para que fossem êles os pri
moiros a quebrarem a invencibi
lidade da nossa equipe.
O assumo principal até hoje é

a derrota de 3 x O, infrigida pe
lo combinado florianopolitano.
Assim é que os rapazes de lm
biluba vão promovei a vinda a

esta Capital, desafiando o mes

mo combinado da FCD para um

r:;relio amistoso. E' desta vez

que a coisa trará entusiasmo.
E si o Atlético cair quem que

rerá pisar no nosso gramado?

2a. ieira treinará o Combina
da Capital contra Tamandaré F.
C. A constituição do combina
do será a mesma que atuou fren-

CLUBS

Figueirense
Avaí
Iris
Alletico

6
5
6
5
6

2
2
5
7

12

10
8
7
3
O

23
20
18
13
6

7
3

21
16
33

I
2
3
4
5 vêmTamandaré

205. teams

PONTOS G o A L S

CLUBS Jogos Per- \ Ga- I Con-
Colo-

didos nhos Pró ira cação

Figueirense 6 2 10 20 6 1
Avaí 5 3 7 13 9 2

II
Atletico 5 3 7 17 6 2
!rís 6 9 3 10 28 3
Tamandaré 6 11 1 4 12 4

-0-

CLUB DOZE DE AGOSTO

De urdem do sr. Presidente convido os srs. Socios
> EXl111S. Famílias para a soirée dansante qU'e este Club
�I/ará a efeü·) sábado p. vindouro, dia 14 do corrente
mês.

Comarca
Mafra

de

todo" os carros um trem cargueiro
da Oeste de Minas.

O foguista foi retirado morto

de sob os destroços tendo o ma·

quinista ficadQ gravemente ferido.

A soirée, que terá inicio ás 21 horas, será abri
ihantada com o magnifico quinteto Riograndense TURIS
TAS BOEMIOS, em tournée pela America do' Sul.

Secretaria, em 11-9-935.

Narbal Viegas
l' Secretario

Por ato de ante-ontem do Govêr
no do Estado, foi nomeado o SI.

dr. Fulvio Tavares da Cunha
Melo para exercer o cargo -1e Juiz
de Direito da Comarca de Ma
fra.

;'. " ..

�

.'

.....
'

..
.�

... , ... ,

" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

II�����������Escriptarias em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

�K��"__�B�I::,:_:����=�_,�L������_�_
� FIlomeno & Cia.

End. Tel. FI LOM ENO

A GAZETA

�t�������2�*������������i�����������������,t����(���ÂV.tO...���
�. �
�' �

�� C I · �
� �
� �

r� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
� Filiaes em:

BlurTlenau Joinville Sao Francisco Laguna Lages �
� Mostruario permanente em Cruzeiro do Su I �
� Secção de Secçao de Secçao de �j
�À�1 FAZENDAS: rtl

..rJj Fazendas nacionaes e extrangeiras parajernos FERRAGENS: MACHINAS : lk'�

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madeira �
�� Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

��.1·�i� Tapetes e trilhos Cimente-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ,�1
� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura:' [arados, � ''\''

�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
�� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de.� esplosão, Motores ���
�1 Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos g��1 Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,

a,'.

[� AIcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de co�ro e lona �!

�� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ,�Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-:

Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

6.! Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �.#.'� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Ho�pcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _ Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" ._ Estalelr "Arataca" ��
� �
.���6.V4��'!���������!,������l�����I������jl��1l��i;��WÂV�VAVl�
C o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a V d

as casas na rua Conselheiro

C""nfea.tar=a 01--
..

h en e-SeMafra n. 126, 130, e 71a e

•• - funàaàa em 1870 --- 'WiJ II n IqUIn O rua Felippe Schmidt 41, rua

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felíppe Schmidt com

Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas; duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
r plfnl realisaào 9,000:000$000 conservas, vinhos finos etc. Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-
Reservas mais àe 3B.000:000,000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.7B2:703$361 t b

.

d b
per.

1mmaveis 13.472:299$349
samen os, aptisa os e ailes. �;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;........_................

Respansabiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas respansabilíàaàes referem-se sómente aos ramos àe RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar
f060 e TRAN5PORTE5, quz são as 0015 L1Hlf05 12m que l' H E O D O R O F E R R A R Ia fampanhia op éru),
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàares àe Avarias em toõos as RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàas õo Brasil, no Uruquc- (5mcursal) 12 nas principaes RUA TRAJANO) Telephone 1.194

praças extrangeíras -'

Agentes em florianopalis fAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra ri' 35 (aobrcõo) I'cixo postal 19

Teleqr, ALLIANÇA Tzleph. 1.083

'
...;

Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

VilLa B,alne�ria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA Bl\LNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U,' ! ou ÍvlAIS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta ele urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prdf'Ítt:ra Municipal de São José, cuja cópia acha-3€.
archivada na mesma Prefeitura.

Um conircclo de compra de terreno da Viila Balnearia é
(') melhor presente e Natal que V. S. oode brindai seus {ilhas.

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Nas grandes' luctas que desdo
bram no campo da actividade 50·

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Llnõn Vista Panc.ramira.
Eeptenõlõc praia àe banhos.

Optima ncrscentc ô

e agua pctcuel.
Terrenos completamente plonos,

A-VILLA BALNEARIA DI5TA a:
-

1000 metros õo Ponte Her'_iIio Luz ,

800 ôo 6"a�àe Quartel feàeral, em construcçêo,
r-o�

»z:
upa Escalar 1asé Boiteux.

a séàe ào Districta Toão ['essôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5acieàaàe se encarrega àa ccnstrucçõo àe ['réàias

05 lótas aàquirjàos, meõtcn+e a pcqcr.iento àe uma entruõc á
vr.src e o resta te em pagamentos mensuee.

In/armações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

o�.�e.G.�o••�e�G••G.G�

�ii Fabrica de Moveis!
.

DE •

• Pedro Vitali :: G
� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ! •
I ESTYLO-Rua João Pinto, : / B-Telephone, : =
.eoe�e�eo••er.o.o�•••O••Õ �

PARA ACQUlSIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PHILIPS

PEÇAM CATALOGOS, _PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

E ENTE E VERA QUE É SUPERIOR

PASCHOAL SIMONE S. A.

Professora norma
I ista -- acceita a1umnos.
GURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlerriper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

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

LIVRARIA MODERNA

funàaàn em 1886

Rua felippe Schmidt rr 8

faixa postal129 Tz], auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpoqruph!u, Estereatypi
II Enrcô er-ncção, Pautaçãa, Tra
J bolhas em Alta Releva etc,

eG�.o.�------��O•••
� e

;, Constructora do Lar Ltd. =
= Organização nacional de crédito 'I:
e para a construção da casa própria e
� G

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO G OVÊRNO FE- .

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,
SOB N. 12.475

E' a unica que garante os seus associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

I
Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar LIda" e
que obterás uma caderneta pela quantia (Je 10$000 com �

direito a um sorteio pago, O
Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá �

uma casa pela insignificante quantia de 3$000.

Realiza-se todos os rnezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAO:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento,
que se acha, installado, com
escrlptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.lo, .

•
e
"
•
o

MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo G
t)

�.I��.)O---------.......

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) fabricado com Oleina
._.

é dar \laBor ao que é· bom, é econamiCD e rendôso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P�OFESSORAS A RUSSIA
Marra Magdalena de Moura

I.Ferro e os Ivros
E t·Dulce Costa es rangei ros

Acceitam alumnos para os . M<?SCOU, I O (�)-O Co·

cursos preliminar, comple- mlss�nado do Come.rcIO Exterior A estaçã.o alem� DJA, onda

mentar e secundaria publicou um. comunicado recor-
31 ,38ms., �rr�dlara amanhã o

RUA URJGUAY N' 22
dando que n�nhuma. �essoa resi- �rograma anaixo, para a Ame-

Tratar das 14 ás 16 horas dent� ,na,União Soviética poderá rica ?O Sul.

adquirir livros, revistas e jornais As 23, I 5 �orresponde às

estrangeiros senão por intermedio 3,15 hs, no RIO de Janeiro e

da organização oficial, qLl� tem 7,15 às II, 15 hs.

A maior montagem em o monopolio da importação lite- 23.05 Anuncio DJA (ale-

serraria, raria e com autorização prévia, mão, espanhol). Canção popular

DELAMBERT & CIA A medida significa um reior- alemã.

PHONE 1.100 ço do rnonopolio do comercio �3.1 O R;ldio da Juventude Hi-

exterior, que está a cargo do Es- tleriana: Rapazes acampando.
-======="""".""""",=-"" tado.

23.35 Noticias sobre a econo-

"'EGU
. I Dr Aderbal R

mia alemã.

C�IC Lin:�:EaS JU5�I.OaSla:. 'I da Silva
.

Osex-co rnba: �33'4405' uEnlt.remeio.•• . urnas noticias e noti-

100$000 C!C.Aviso Previoôj. ala.
Advogado tentes da cias da Alemanha (em alemão).

20$000
Prazo Fixo g'l. ala. Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) G ra nde 24.00 Noite variada.

Fones 163 I e 1290 I GIl 5 UI'

27$000 �liiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;';;;;�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii� uerra
. tunas noticias e noti-

46$000 Dr. Pedro de Moura Ferro
=========�-l ROMA, I O (G)-D�pois da cias da Aiemanha (em espanhol).

5$000 Ad ENDE SE a
.

t
comunhão geral realizada no Co- J.30 Johannes Brahms: Quar-

1 $000
vogado V da Villa Air��s� c�i� Íyseu, os ex-combat�ntes que s� teto de instr umentos de corda em

2$000 Rua Trajano n. 1 (sobrado) cholet, no districto João e.nc��l!a� nesta capital, prestaram �:-L:��r't���s 51. O Quarteto

1 $000

IIDr I
Pessõa. Tratar com o pro

significativa homenagem ao rei

2$000 Dr. Ivo d'Aquino prietario P d C d
Víctor Ema:lUel, á Italia e ao

2, JS Atualidades.

1 $000 Advogado
c ro ar oso.

sr. Mussolini. 2.30 Musica para baile.

1 $000
Mais de 20.000 antigos com- ,3 00 Ultimas noticias e noti-

1 $000
BLUMENAU pA.RA chama� ur�a Li- batentes francêses, italianos, bel- eras da Alemanha (em alemão).

1$000
mOUSlne é so discar o gas, portuguêses, alemães e âUS-

3,10 Leitura do programa

2$000 Escriptorio :-Rua 15 de n.! 1.222,. O, unico I triacos assistiram á missa pelos (alemão, esp.}. Despedida DJA,

2$000.1
Novembro n. 50 telcphone das LImOUSines. mortos na guerra,

(alemão, espanhol).

2$000
(Eàific:io Cctxo Agricola) , ,

2$000 .-;;;;;:;;;;;;;;�T;;;E;;;;:;L;;;;:;E;;;;:;l"=H:;;;;;O;;;;:;N;;;;;E;;;;;,;;;;;s;;;;;8�;;;:;;;;;;;:1 Q
7$000 r= ,

UEREIS fazer do vosso terno velho ou cha-

20$000
.- Dr. Renato= I peu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

==Barbosa== CHAPELARIA CATHARINEN3E sita á rua TRAJANO 12

ADVOGADO -PHONE, 1.418.
'

CoraçOes
carítativos !

Banco de
Crédito Po
pular e Agri-I
cola de San
ta Catharina

Se está triste e sem animo para viver, não
recorra aos saes laxantes, etc., na espe

rança de um allivio milagroso. Nada con-

àesem�stamoàs preclz cmõn com urqericlc, àe pessoas atiuas e
seguirá. Taes remedios estimulam os intes-

araça as, para serem nossos Agelltes-uenàeàores
tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO. ,.

nessa praça para a colocação à
'

.

Elle deve destill.ar di:;triamen,te qu.asi u_m

t05 àe Ô
05 nossos afamaàos proõu- Jitro de bües nos intestinos, Se a biles nao

à
gran � consumo 12m tnõus as classes sociais, lucran- flue normalmente, os alimentos não são

O com ,2 ou � horas õe sel'uiço àiario 200$000 a 30 $
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for-

s�ma['nals. Ccpltol insignificante para inicio àa Repre�e�fa� mando gazes que farão crescer o seu esto-

çco, 0r:ceàe_re,n:os exclusiuiàoae àe uenôas neaau praça. Pu-
mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;

rc imeôlcto c)
� L"" surgirão manchas pela pene e uma dôr de

.

t
iniCIe;) as uen õus. rogamos a toõcs as pessôas cabeça impertinente o atormenta-á, Todo

�� el'e,5soàas nos escrever. iuntanôo enôzr-eço e 3$000 12m
o seu organismo ficará envenenado. ;;.

II T�A�ro;[' sob carta registraôo, para a remessa àe AmOS. I
As pílulas de CARTER são infalliveis �'?;.

I
D

,ATAL06?5, E DETALHE5 Dos HOS505 PRO-
para activar o funccionamento do ligado.

UT05. Lobor-ctor-ín ['Iareol, Caixa Postal 3963, 5ão Paulo.

III
Contêm propriedades vegetaes notaveis.

�iiiiiii��������������dlL:Ex:.p�el'�im�en:te�u�m�Vidro.
Custa pouco. Peca

���
:pilulas CARTER em qualquer pharmacia,

� i�.e.Ge. OO.-----::::_��••

�
.

I 18 de Setembro I
�

e
- .
G •
� COLLOSSAL SORTEIO G

G

Irradiação
da Alema

nha

�
e Exige apenas a cont ·b

G 1$000 para cada sorteio
ri uiçãc de •

O
e

G H b'IWt· 'I
.rl

: a I I ai-vos. nscrevei-vos!!
. --�------------------�---------�s�••$••o'-------�--•••----------.o••D.I<·

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR l\R OS SOFRI

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
"

�.fS1
. Augusto Silvano, o pobre e infeliz operario que faIleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira

alguns fill",� -rn completa pobreza, sofrendo as agruras do desti

no, que files reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está

rassando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

cario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na S'J

bscrição em favor daquela pauperrima mulher.

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

sofrimentos.

Agente e funcionarios do L10yd
'-"0\ alma de Maria (enviado anonimamente)
Contribuição da EstaçãO Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de Iuncionarios dos Correios e outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
A ntonio Conrado
Manoel Andrade
J. .ão de Oliveira
Bento Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão

João Lobo Haberbeck
Castanna

João Ovidio

Leboj
Um amigo
NN

(Soc. Coop. Resp. Ll'da.)
Rua Trajano n, 16

(Edificio proprio

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

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

� 1..--.o;:- I

RECEBE DEPOSlTOS

PA6ANDO 05

E Saltará da Cama Sentindo-se

Bem e Cheio de Vida

-----,

,
5

..

Sortei?s men-/
saes de amor-

I
I

� tização, com

AHimlç:t eh••talai:; ,,":::�.b::\
':;IIDit;lliznçii�. �. ile r numero sor-

Componhia Brosileil'() poro j",::entivOI o des-
f teado, do

envolvimento do tcoM)rf\io f D U P L O
20000:000'000 - Caplt&l r"a.Hsa.d,,: soo.cocsocc

ti, do caoital
8el1e Social; a.bJa �

r

nominal.

,.., bi,-,om mações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titulos de
capitalização,
quer saldados

quer de pa

gamento frac-
clonano.

,-.:..." lAI IIub!l<:rlp\O'

CONSTANTE participação de 50 O{o nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE

AGOSTO DE 1935

I
NUMERaS SORTEADOS

14.457 -- 6.882 --10.362 --9.788 -- 14.068

I Sr. Luiz Gomes da Costa, Taipú, R. G. do Norte- 'contelnplado com

,

: CAPITAL DUPLO Rs.
,

D. julio Sestacy de Melo, S. Paulo, S. Paulo-contemplada com CA

PITAL DUPLO Rs.

D. Carmen Gonzales, jahú, S. Paulo - contemplada com CAPITAL

DUPLO Rs.

Sr. Amaro Mauricio Marques, Belém, Pará-contemplad com Rs.

Sr. Hugo Perez, Pinheiro Machado, Rio G. do Sul - contemplado
com

Rs.

Sr. Rodolfo Soares Filho, para seu filho Reinaldo, Santos, S. Pau-

.

lo-contemplado com Rs.

! Sr. Argemiro Vasconceltls Oliveira, Amparo, S. Paulo - contempla

I do com um titulo Liberado de Rs.

. Sr. Jorge Simões, São Salvador, Bahia -contemplado com um titu-

lo liberado de Rs.

Sr. José Pereira de Araujo Maia, Río de Janeiro, D. Federal- con-

templado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

Informações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia.

Florianopolis - Laguna - Itajahy - Blurnenau - Brusque

12:000$000

12:000$000

12:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
SABÃO INDIO.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqueçais J TI. do Telephone i. 41B

DESOPilE O
fiCADO SEM TOMAR

CAlOMELANOS

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á f I' ·'d d
CREDITO MUTUO

elCI a e na

PREDIAL!
A CREDI-r:-�, MUTUO FI _

D IAL, destaca-se das mais senas e vantaJ'osas sociedad
R e::

'.

d
es porque -

a JOIa e entrada é accessivel á todos-2$000
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVl3ZVO

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

16.%500 Taboas de lei est, (3x23) duzia
15$000 38$000

,16��GG81 Taboas lei larg. 3x� 1 dz. 54$000 I27;7iOOO Pernas de serra lei dz. 28$000
-----------

Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
•

1 x5 a dz. 6$000

\'lI',IP.O DO RI'J CP 1\ ....:DE (Por caixas de 60 kilos)
11; SCiOO Erl iatas d.: 20 kilos 19�$OOO
7 )$000

,"

m latas d� 5 kilos 200$000

20�0�O \ Em latas de 2 kilos 207$000 I
22$OuO MERCADO CALMO i

27�000 XARQUE II25 000.p (por kt!o) I
M 'lreaif·� te �!� ri::·' . r •• Ma�ltas Gor2as 1 $800

1_, '/i,(JOO Patos e �11"'1ta 1 $500
preto 5a, co .

I 1 )t: :tOOO

I
Sortida H'c,uhr 1 $ ;1.00

D(anCO �(.(co·l' �

vermelho sac f) 11$000 N\Lr(-':ADO FIRME

sac. o 1":;" no·
sacco 12 II .o I DIVER?SS

8"'-1)'001 (pm kdo)
"acco 1P

');(t, :00 Cera
F-.rroz em casca sacco 71Pv

Farinha Banenossacco 10$000 Cebo 2$000 �����������������������

Farinha comrr cm sacco 8$000 Carne de p;)r.'o

IFarinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25 $000 CAMBIO
Erí'il.Lu kiJo �·200 Praças 90 d[v á vista "

Banha kilo 3 t 000 51 Londres 91 $000 93$ 500
ÀSSUC::H grosso arroba 64 500

« Paris 1 $260
Polvilho sacco 12� 000 «Hamburgo 7$650
Cume de porco kilo 2�,000 « ltalia 1 $565
Toucinho ki]o ;2�800 « Portugal $853
Cêra kilo 6$200 « Nova York 19$01 O

Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Limpos leves blo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

It'GÇOS eerrentaa na praça de
n�r1aTLp�Jl1�

<

-FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42t500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5*�500
ndiana 34$000

SAL DE CABO

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do malte uma 5$000
L::ngatos grandes uma ? $000
Veados mateiros kilo 1 0$000

ASSUCAH.
Extra 70$000

69$000
58$000
65$000
49$f)OO

D,amart!
Christal
rv;oido
Terceira

,

�hcco de oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSOHO'
Sacco de 60 kilos
5acco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

15$OOJ
13$500

I Sarraios i..

14$500
Marcaria do Rio

FEIJAO
(Por sccco de 60

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

SAB.L\O JO!NVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caix"s grandes 5$400 kilos)

18$000
18$200
23$000
23$000

FROUXO

nrvsnsos
Arroz sacco ·44$000
Kerozene caixa '48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$OCO
SoCa Pyramide caixa 65$000
Cebolas caixa 35$000
Vdas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Cêco sacco 55$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ I
Farinha de milho Marialina cair (Por Sacco de 60 kilos) I24 ]1000 A I' E

.

1 42$000
Vé! d 'k'1 7$500

. gu na speCla .

e as e cera 1.0 ' Agulha Bom 39$000
Crampos r cêra kilo i ,f600 II� 'p� Ec 1 38$000
"

" I '-t' r. rir
a oonez "peCla

(,lmento lVIaua ,ar () 6, _.

II I· J ,r, 7 B 30$OOur
1 1 D' ,

, 2" \f' éljh.: n -- om

F .ospnoros 1 int - o " l L ..

II' - (' -c- id zssooo
r '"\ L�(G -,".) .. 11 a qp

IArame .arpado 11, 12 [(J�O 32,-:, )\i\) I '"I 'RC DO FROUXO
A f dI 3 'I ..., b' 5'

!V,E A
-

rame ar par OH., roto J ;1>
' I,

J3A!'\HA

FARINHA DE \IIANDIOCA
(Por sacco de 50 kilos) \Fina com pó 12$000

Grossa sem pi, 10$000
MERCADO �ROUXO

Em qunitos
Lm decimos
Cafê em grão arroba
Vassouras 5 fies eh.
Vassouras 3 r os dz.

Xarque corxõcs i'Fcba

Xaique sor udcs ai; �,;la

Fei;ão
Feijão
Feijão
Milho
Batata
Amendoim

..
<'"- �''''''.�.-

� ;
•.•

..,. .,_,"".>« � __ "" .... J •• ,....,._ • .,_,;_,'• ..,.:.__ . _

« P. J"'j'c'aA..J'-"'Ó

« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Refugos pesc:.dos kilo

Limpos i esados kilo
3$000
2$000

MOVIMENTO DE C'�REt-\ES NO RiO DE JANEIRO
5TOCK em 3 8 EntroàoE e 50hiàos

6 a 14-5

FiJiio (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (�accos)
)(uque (fados

66.257
75_J 15
45.113
1 l.487
6 120
12000

I

�

Gazeta Ind ca:.
•

AéroUoyd Iguassu
"

S.A.

Fechamento de malas
=-aUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência
No Correio
Registrados

ás 20 horas
ás 20,30;horas
ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,�BLUMENAU" TOINVILLE,;CURYTIBA.
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

I�dificio La�Porta Hotel

.����e

I Attentae �em!· . �
� , A Agencia Moderna I� de f7ublicações! com séde

.

I
em Sao Paulo, e autolzada e fis-

� calizada pelo Governo Fede ai e ��
possue a ca ta pátente n. 112 �
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por

�
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
EXTRACÇAO com globos de crystaJ. �
A MAXIMA lisura e honestidêde, pois, os' 50,

r- �
.

teios são presenciados pelo povo �
:--iiiíiiiiiiiiiii_�������������"�����������

Expresos Nordeste "

séep Porto Algre
'--""I-�

r..MPREZA DE TRANSPORT � EM AL 'I OMOVEIS,OMNI-
BUS E ,. MINHOE :;:'

Devidamen
j Registrada

Director Proprietar-. SANTIAGO BORBA

Linha Perto A.�egre - Florlanopolls e

vice-versa
Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.LORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Msdcos
"" Advogados

até

Viagens semanaes em :36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pcll5ão Machado, Rua João Pinto N· 29

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

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

Refinação de assucar
-_._------------------

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Dr. Cesar Avila� Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente
e-

do
Rua João Pinto, 18-- n·

Dr. Cesar Sartori
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás

Clínica cirurgica-operações 17 horas

Fabrica Rua Bocayuva, '54

Deposito: Mercado, 36
---�'---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
-

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

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

Phone 1.618

���====��==�� •

J
Dr. Pedro de Moura Ferro

..

[Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado.
Telephone n' 1548 I

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

Dr. �Vliguel
Boabaid

Accacio MoJ
Clínica Geral -- Vias urinarias
Hemorrlioidos: - Tratamento

sem operação e sem dôr

•

reira tem seu escríp-

tório de advocacia á ruaResid. :-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1 353

Consutt .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

.

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - phonp· 1277.-

: Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!
Ler com attenção

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

dultos I,U 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 todo-tannlco
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAl. Indicado com grande proveito
pelas surnmidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

. <.:.':
Doses: Uma colher àas ôe sopa antes õcs refeições.

Pharrnacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingos:
passeio ideal-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capitai, dI) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1(2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza,Santo Amaro

Um

Preço: lnduindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

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

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

; ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pro·la,.ga. Quandomenta da
rua Luiz Del-

voz DO

as tropas do
Sigma

II �IDA I
11_�oLETAR'A I

o Incenso A. dos E. do Comer-
Donde provem o incenso que e cio de Florianopol is

queimado nas cerimonias religio
sas das nossas igrejas?

Hoje quasi todo o icenso usa

do para esse fim prooem de uma

região da Somalia italiana, onde
é largamente explorado.

O incenso é produzido por uma

pequena arvore que cresce agar
rada ás rocha daquela região
Floresce em maio e frutifica em

abril. Para extrais o incenso, os

indlgenas fazem geralmente em outubro, uma incisão na casca .da
arvore e, dela escorre uma resina, o incenso, que é então recolhida
e exportada.

no

fil�oPOVO

Brasi�

Terça-Íeira, á tarde, quando, em luxuoso automovel de
propriedade do sr. Arí Santarre Guimarães. agente fiscal. e p:Jr
, le conduzido, se dirigiam para Brusque os sr. Augusto Bauer. Ih

dustrialista e o joven Nerí Moura, auxiliar da redação deste diario
foram aqueles srs. vitimas de um sério desastre.

,;
Percorriam aqueles srs. despreocupado e vagarosamente a

estrada de Gaspar, quando em uma curva fechada da estrada, fuÍ
o seu automovel, inopinadamente! apanhado por um onibus, que
faz a linha de Brusque .

Embora, fosse violentíssimo o choque "ntre os d iis veÍcu-
De pE.S agem, ne t r cidade, los, res.iltando sair bastante danificado o antemove] d,) agente S::n

com destino á capital gaúcha on- terre, que se tornou impossibilitaclo para continuar viagem, não
de vai participar dos festejos co- houve nenhum ferimento nos passageiros dos veIculas sinistrados.
memorativas do primeiro centena

no da Revolução Farroupilha,
chegou, ontem, a Caravana de
estudantes da Escola de Agrono
mia do Rio de Janeiro.

Ess� turma de engenheiran- O noticiaria de sensação de ha blica.
dos, que se aproveita da via- muito que se deslocou desta ci- E, enquanto a pacata pop dação
gem para percorrer os Estados dade, para o distrito de João sofre o natural alar-ne, as autori-
de São Paulo, Paraná e Santa Pessôa. dades policiais a urdidas, Julgam-Catarina, partiu do Rio de Os casos policiais, os mais in- se impotentes para exte minar o

l..

janeiro a 22 de agosto p. findo, trincados � inveriosimeis, ali se tem mal.
tendo já visitado em São Paulo apresentado numa sequencia abun- Desta maneira vai vive 1d) a
as cidades de Botucatú e Cha- tante de violações às normas pe- quela bôa gente.
vantes; no Paraná as de Jacare- nais e á moral popular. As recen- Ainda. ôntern, Arí Alexand.e.j,

manzens e zinho, Rebeirão Claro, Cambará, tes prisões dos meliantes que a- homem de maus b .les, vindo do
Ponta Grossa e Curitiba; e nes- brigados pela falta de iluminação, sul a bOI do do «Max», naturalT rap iChes te Esrado as de Joinville, Blume- tinham montado naquela progressis- de um Estado do Norte do paiz,Realizar-se-á, domingo, ás 9 nau e, agora, Florianopolis, acom- ta localidade o seu quartel gene- resolveu. muito naturalmente, pôr

horas da manhã, na séde social panhados pelo professor da cad.ei- ral: o horripilante e bãrbaro caso em polvorosa aquele log.:nejJ. 'I

do Sindicato dos Trabalhadores ra de Agncultores e Genetica da criança trucidada pela propria Entrando em uma casa de ne�'
em Armazens e Trapiches, desta Especializadas, sr. dr. Elidia Lim- mãe; e, outras ocorrencias de me- gocio, por qualquer ninharia, ar-

'

cidade, á rua Conselheiro MafIa, dolío Velasco.
n » monta s10 a cabal manibt�-I mou briga e t.am'1nh.'l �o� a arrua-

nO. 25, a assembléia geral extra- Faz parte dessa caravana, que cão do desequilíbrio da ordem pu- ça e tão llgd e decidido era otos para que os mesmos nessa VIa-
ordinária, para proceder-se á elei- se acha hospedada no Hotel '

valentão, que loi necessária a in-gem de estudos especializados,
ção do seu delegado-eleitor á As- La Porta, o nosso conterraneo

tervenção de civis para aprisio-possam tirar o necessario cabedal
sembléia Estadual. sr, Cesar Seára, que leva mis- são especial do: diarios [mpar: nar o Ferrabraz, que conduzidopara o futuro da carreira que tão ;;;;;�;;;;�������������������� cial e Correio da (Ã[oile, os

ao posto policial, agrediu, vio-brilhantemente escolheram.
quais deverá representar no cente- lentamente, o sr. Francisco Bul-"Lanceiros da India" nario Farrouj)ilha. che, sub-delegado, ofendendo, ain-

e a opinião de Erico Exoneração ���e��d:�ae��euntes com grosseiras

Ve r i c;s imo Ad Alexandre) em virtude da
Por motivo de ordem adminis- falta de cárcere apropriado no

trativa foi exoner;:.do ontem, do distrito de João Pessôa foi, ôntem
cargo de inspetor agricola do mesmo, remetido á cadeia pública
Serviço de Espansão Agricola e de São José, onde se encontra
Pastoril, estadual o sr. eng. prêso.
Germano de Oliveira.

Estamos informados de um

possivel adiamento da brilhante
festa da Primavera patrocinada
pelo veterano Club Nautico Ria-
chuelo e que obedece á direção S. dosO. Graficos deda gentilissima senhorinha Nair
Wendausem, rainha do Riachue- F ! O r ianopo I is
lo e da Pnmavera. A Diretoria do Sindicato dos
A festa da Primavera que se I Operarios

Graficos está convocan

deveria realizar, no Lira Tenis, do os associados daquela agremiá
no dia 22 do corrente ficou trans- ção trabalhista, para conparece
ferida para o proximo dia' 28. remsessão de Assembléia Geral

Hoje a noite, á comissão pro- Extraordinaria, em 2a. convocação
motora reunir-se-á na residencia do a realizar se e'o ningo proximo, dia
sr. Carlos Wendausen. 15 do corrente, ás 9 horas. na

séde da U. B. R. O" á rua Pe
dro Soares n. 23, afim de se tra

tar de assuntos de máximo inte
resse desse sindicato,

S. T. em Ar-

A
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sante o club Recreativo 3
Maic, desta cidade.

AHIVERSARIOS

Festa da Primavera

Aniversana-se hoje a graciosa
senhorita Aracy; filha do sr. José
Licinio Lopes, da Guarda-Moria
da Alfandega desta capital.

Faz anos hoje a senhorita Ligia
Nogueira Ramos, aplicada aluna
do Colc:;gio Coração de Jesus e

filha do sr. dr. Adalberto Ramos.
Juiz Federal.

Faz anos hoje a menina Neri,
filhinha do sr. engenheiro José
Nicolau Bom, delegado-eleitor do
funcionalismo publico estadual.

Faz anos hoje o menino Ne
rêu, filhinho do sr. Hipolito Pe
reira, guarda-livros nesta praça.

VISITAS
fAZEm AHOS H01E:

Fomos distinguidos hoje, com

a ainavel visita da Caravana de
Estudantes do Estado do Rio,
que presentemente se acha nesta

capital.
Os distintos academicos, de

agronomia, se fizeram acompanhar
pelo sr. dr. Afonso Veiga, esfor
çado diretor da Sub-Inspetoria
Agrícola em Santa Catarina.

Agradecemos a fidalga visita
dos ilustres estudantes fazendo vo-

o sr. Árquirnedes Monguilhot;

rHE6Am UH5...

Dep. Trindade Cruz

Do Rio de Janeiro, chegou
ontem a esta capital o sr. joi na
lista Alvaro T. Cruz, deputado
á Assembléia do Estado.

Regressou do sul do Eshdo
o sr. barão Fernando von Drey
fus, diretor-proprietário do conhe
cido Anuario Catarineme.

OUTROS PARTEm:

Para Joinvile, segue hoje a Ca rtazes
exma. sra. d. Francisca Schnei- d ia
der Boehm, esposa do sr. Willy CINE ODEON
Boehm. industrial ali residente. Cine Odeon: ás 5, 7 e 81(2

Para o norte do Estado segue I horas, PEDALANDO COM GOS

hoje o sr. Americo Stamm, ins- TO.

petor de Fazenda. CINE REX
. .

h
. Cine Rex: ás 7112 horas, SUAPara JOInvlle,. regr;_ssa °le

..

a
ALTEZA QUER CASAR.

exma. sra. d. Diva uomes Hu-
bener, esposa do sr. Frederico CINE IMPERIAL
Hübener, conceituado negociante
naquela cidade.

do

Cine Imperial: ás 1112 horas,
AZAS DA NOITE.

EHfERmQ
CINE ROYAL

Royal: ás 7112 horas, BEIJOS
E SEGREDOS.

Acha-se enfermo, em quarto
do Hospital de Caridade, o sr.

Zafirius C. Bersou. antigo nego-
Naturalizado
Em recente portaria do sr. dr

Vicente Ráu, ministro do Interior
e Justiça, foi naturalizado cidadão
brasileiro o sr. dr. Allreho Rotolo,

Realizará. amanhã, em st'us abalisado clínico residente nesta

salões, uma animada soirée dan- capital.

Ir·#�::�z=:=t·;::��ijl..
use sempre �

J Pasta . SUL B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN)

I�� A venda em todas as pharmac.ias e casas �
IIL=-::'!:'::��-J

ciante.

PELOS l'LUBE5

C. R. 3 de Maio

'. �I'
,

salvarão oO major Olivio Amorim: ope
roso prefeito da capital, esteve

ontem em companhia do sr, Batista BERLIM, 13 (G) - O tegralista respondeu que o pro
Pereira, secretario da prefeitura e «Deut;che A!Igemeine Zeitung» blema a resolver no Brasil era

do sr. engenheiro Raymundo pública uma entrevista do seu cor- moral e não étnico. Os integra
Rottschall, examinando a rua LuÍ? respondente no Rio de Janeiro listas eram partidarios do equil _ .

Delfino, afim de estudar as pos- com o sr. Plinio Salgado, chefe brio orçamentario obtido pelo mo-
\

sibilidades de seu prolongamento do movimento integralista do Bra- nopolio financeiro da Estado e

até á Avenida Trompowsky. Co- sl. Nessa entrevista o sr. Plinio supressão das coberturas ouro.

mo se sab � é esta um velha as- Salgado declara que, no momento Eram contrarias ás ligas secretas

piração dos moradores daquela oportuno, os integralislas salva- internacionais, dOS trusts e aos

zona que "irá trazer enorme van- Tão o Brasil. partidos internacionais explorado
tagens, facilitando as comunic � Perguntado sobre s- o pro- res, O chéfe mtegralista rermr.o-i

ções entre a rua Alves de Brito grama integralist? comportava. o

I f�Z�Ildo o
1
elogio do nacional-so

e a referida Avenida e dando combate aos semItas, o chefe In- clahsmo alemão,
tambem mais facil acesso aos

alunos do «Grupo Escolar S;}vej- Violento choque de veicu-
ra de Souza»; obrigados atual- los na estrada de Salsnarmente a uma grande volta. r

Será mais um áto louvavel do

digno Prefeito da Capital que na Eram passageiros Ary San/erre Guimarães e Nery Moura
medida das possibilidades ecôno
nucas de nossa edilidade, vem

procurando atender as justas re

clamações que _

lhe são dirigi
das.

O H. presidente da Associa
ção dos Empregados do Comer
cio de Florianopolis está chaman
do, e n 2'a convocação, os associa

dos, em pleno gozo dos direitos
sindicais, para comparecerem á
Assembléia Geral Extraordinaria
a realizar-se no dia 15 do corren

te, na séde social do sindicato,
á rua Visconde de Ouro Preto,
n 13, e que elegerá o delegado
eleitor dos comerciarios á Assem
bléia Estadual.

de

•

cariocas

Síndicato Agrícola
A Associação Rural de La

ges, convoca todos os sacias para

comparecerem, no dia 21 de
corrente, ás 14 horas, no edificio
do Club 14 de Junho, afim de
proceder-se à eleição do delega
do eleitor daquele Sindicato.

Caravana de
estudantes

Ferrabraz
Estreito

Durante muito tempo acompanhei através de revistas
de cinema a filmagem que a Paramount fazia n:l lndia e em

Hollywood do admiravel romance de Yeats-Brown - "The
Lives of a Bengal Lancer".

Ontem assisti ao filme, que se chama em português
Lanceiros da India.

Ora, o adjetivo jã está muito desmoralisado. nBom, �x
celente, formidavel, estupendo"-sãO palavras que têm SIdo

empregadas com tanta frequencia e com tanta levian�ade q�e
já hoje estão brancas de significação. não querem dizer maIS

nada.
Lanceiros da India foi um espetáculo cinematogra

fico que me encheu as medidas. O filme tem todas as qua
lidades que tornam Inotaveis os .romances i?glsêe�: hum�r,
drama aventura e observações fmament(! pSlcologlcas. Mls
tnrem:se tod()s estes ingredientes, sabiamente dosa�os por um

diretor inteligente, e o resultado s�rá esse coc�-taII saboroso
que estonteia: Lanceiros da Indw. Outra cOIsa que se .de
ve pôr em relevo: a novida�e . �o . as:unto. Q.uem qUlzer

compreender o segredo do aommlO mgles na Indla, que pro-
cure ver essa fit",.

.

Dialogos muito finos e o(Jortunos. Uma absoluta SIm

plicidade na fotografia e na apresen.tação das cenas. Quan
to aos interpretes, o team não podIa ser melhor.

Lanceiros do. India significa que Hollywood está se

e3forçando por nos dar novidades eviLando os velhos e ba
tidos temas que o celuloide veícula desde os memoravelS

dias de FranceSCél Bertini.

T. M.

ln tegralismo Amafõí=- montagem

I, no Paraná serraria.
DELAMBERT & elA

CURITIBA, 12 (G)-O Tri-
I

. bunal Regional Eleitoral, deste

I Estado, concedeu aos integralista5 T Ad·I permissão
não só para0 uso di ca- res por la

misa verde, mas também o direito de
organizar caravanas de propagan-
da, reunir-se na praça pública ou

em salas privadas. e exib;r filmes.

em

PHONE 1.100
........

•

A' noi[e no Café Java,
-Ponto dos velhos da terra,

Comentavam sobre a entrada,
Da grar.de ltalia na guerra,

Culpada de
espionagen")
BREST, J 2 (G)-A Côrte

Marcial secreta considerou culpa
da a fé Lldia Oswald, denuncia
da por crime de espionagem ,con

denando-a a nove meses de pri
são. Os dois oficiais de marinba
que tinham sido denunciados con

juntamente foram absolvidos,

Quando alguem disse troçando,
Num Irisinho amarelado:
-Eu veio o Paulo PJ5ito,
Tão cont�nte,lentusiasm.3do,

Que até parece um guerreiro,
Montado em SF.U aiasão,

Destruindo os abissinios
Com tiros de macarrão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




