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cÍado que o Negm moblisou m"is de um miln�') de soldados. 'I siJ,=,íras. I para a cicLlde de BlulTIenall. çõ;s. Terminada a funçé10 religiosa,Da Capltal da Republica) realizar-se-á a Benção das Rosas
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da e maIs tres gelvra,s esião em !\-1ussaLt, a frente de 50.000 sel-
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.. dC.0mpa',J,hado de, .SL.3 I I procissão que saÍrá da Canela do
dados. genhlissll11a fllha e COm!tlva, RIO, 4 (G)-A' Sub-Comissão lvlixía encarregada Así!�, ohdecen:lo o �egil;[jte iti-

-o
- da qual fazem parte além de de estudaI' o reajustamento Jos vcncirne;1tos dos fUilcio!1J.- :lerano: ru'l�: Saldanha fl..hrinho,

ADDIS ABABA, 4 (G)---U�!l vigoroso ataque aéíeo por fi�Juras evidentes no cenario rios civis e militares da IJnião) acaba d'� propor a s> Aítista BilteaCJUlt, Vi�cond:! d!
parte dos itaíian03 causou extenS:13 Ei\n::l.5 nas cidades de Adigrat e d� cultma brasileíra, O àc- guil1tl� tabela de oi'�12naàos e gratiflcaçües: Pai'a os vcn- Ouro Preto e Praç� 17 de No-
Adua, segur.do id( r:H:S aq:.:i recebidos. p:1tado a assembléia paulista cimentos até 56:00J$ )00 unn grat:iicaçã) ele 28 conL)s, vembro;

O ata'1Uê acre') foi tão catastrofico para as populaçõf!s des- dr. João Flaibangs C O avla- somando os vcnCJ:i1 :ntiJS tolais [34 '�011t:JS; para vencinL�n- =�.,.=��----'...--�-I-Q-----I d d 1 f d 'd
,. d'.ir f"<-lb,-<ro de Barros, o dr. t.�,"""ê iJff �J] ,..'"'Y.:I !li e&,ftsas locai ii es, que mais c.e cem casas :nam :::sttUI as Intem,- -, , � tos até 48 C:Jrlt,);3 gi':lli:k<l,,;à_,) di2 2� contos som:;nd;) 72 IllU �'" "",.... rlv:I fri�1im

n nte Polas bombas e""-' j!\aJl'�ra· e o'linz- em Arlu' p'linio Sal!zado, Chde Nacio- ro·-,i1-O"'· p:'t'
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hoJie à noite realizará a ses-rCO'-jj,l"S ""!"l�;Ç'C::lI";;O d,Cl '1(;' C'--'l'I'-')" "f)l-na""!'-" 4',) CO'lto'" p::l.
LO o l. a:l1versario da Pro-, .J �.; {... � .. i [ <..-'!. "_a .. ' A \ r. l. \ ....� '-' , j. G 1! .... V J-4 • v, t..+! '

,são preparat0ria dos traba-j ra os c(_: 2'} co'ntos gratificação d.� 12 CO:1t03, so�nJndo c amaçélJ Q] l(:;pllblica no
lhos. '36 COl1to�:-,; p,ua os de 20 c mt,]3 _,::,atificlÇão de 10 con- prospero e alUvo POitugal.

tos somandJ 30 ccmtos) '1)]L1 03 de 17:Go:)�� graj-ificação A Gazeta, pr;-!ZeirOS1men-
w
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de 8:80')$ somando 23:40 ):f.; para o; de 15:200$ gratifi- ", I .... I,.'U Chyl: " querJ a na-

A:naílhã, no campo (;'_! UI-I caçã') à,;: 7:50o�3) somandJ 22:800$ para os de 12:800$ Çã�_l.la ?CS<Ll,d,�. �e�� ilüstre
lJaSÍíSCO de B!ume:l3.Ll e:duar- (J'-'ltifirac7íq ,'te ('v.... tjo�J't sn\Jlrl�n;l" lQ'2f'ot, oal'a os c1" C.O ,-:;,1101. A:1Wl1lO lavares�.. ,
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2 ,..,' ;!O f mar'lse . c, '-- "Ll;\'-C" L' .,',cc lo:4JoS graU iicaçac ue ::>: ,.�o,) somando í 5:200$; pa.:'a os i '-."'<=----=_�__:;__;__-�Casas destru idas de adeptos do Sigma n\,ci- de 8 contos gratificação de 4 COljlos somando 12 centos; Salão HCommer-c�"lal;;,

fada em 30000 '),C"')'I" d 2 I� . .,
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GENEBRA, 4 (O)-Urgt'nte-O telegrama do govern()'ll
• I .. ;)J, <,,:l.

p3ra os C 7: ooiJ1, gratillcaçã. ) d� ; 'OO�Ti soman. O 10:8oo��; COJsz1he1t'J Ivhft'a. 9 (Ed. Herc�do

e.,tio.,pe á Liga das N.ações. afirma que, devido ao bomba.rdeamenlo -.- para os de 6:400$ gratifica(u de 3:200$ somando 9:6oo��; B_arbeiro e Cabelfeleiro
Ad Ad ttJ"'''l'a os o· � 5'6oo� (F::> j-, ij'car'?l- , elo 2'R)o'ii! ""'11'1"1(100°.,:1 DO· (�, Aterr,u chamados a dJl11ící1'os peloItalIano, foram d�strmdas ll1urr.ecas casas em tia e Igrat, e que, .. c '-,� • 'W o' ",", l \- ' .hJ "h J':�_ v'.,l _" , • t, �n D� _

'
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, • 1 A Conforme fôra noticiado toara os de 4:8ooS" grJtitic.:l(,.)�u de 2:4o(}!í:� somando 7:20o�
I .1011e n. 1.284.

a uta está se travando na proVlilCi;!' ae game. "y CJ· '.t' .1'
L nA' drealizou se com 11L1:nerOS'l as, par� os d:2 4 rC'ntos �rat�fJc,-(;1,�, dl� _2 contos snm:-ulc.h G

ri-=-�'="- -m-. c::.1TO men !!__s-0- sistencia, ontem, a Sessão pú- comos; para os de 3:tCO�s k' ;li11caçao d:; 1:40('$, soman - ��ihilg'jj i- �G }í?lesAODIS ABEBA, 4 (G)-Anuncicu-se ont·,m que eslava b!ica de doutrina na séde da do 4:2t)o$ para (JS de 2:4o<:�� g:'atifcaç,ITo (k J :20(__)�; so _

., ,:.<

sendo travad,) encarniçado c'lmbate ao norte d.o Tigl�. I.nfL)rmzções, A.Ç?lO Intl-�graljsta�, I'.es.t·a rI' -

1 '),.. df ,') I t'" -

I • � � �,� � � � �} �i Ia.
" - \,

�
_. - manou ,):noO�n; p�ra os oe "J C(':HOS ?', !}',,_aça,) c e 1 COlj, � "" � � €5-�".; .;; t" II ..

de origem aLissinia afirmam qt.e as tropas Itahanas se retlri3.D1 cober- d?e',e, .f,a'lando ar 1,::>,'.·11 elo CI,I'. < t '), 1 l'
,. éi . --

�n '" lO SOinéH1GO ,) comos; para o; (_.:; :000,", gratí1'CJ',;/[ü u:::' RIO, 4 (G)--Al1Iwcia-setas pela aviação. lVladeira de Freitas, que im- 8o\)�� somando 2:400$, A j\c; :!lcia Brasileira está :y�gu.ra- nos meios politicos desta capressionou vivamente, o dr. mente inJl'ormacla de que o :'..t. Getulio Vargas, presidente pita! qLte o ga.!. Flores daEveraldo Leite, que disco.-- da Repub.iica, pas�ará á Câj�Ü'a ,dos O.eputa�os o projé .. Cuvha ch�gal'á D. esta cap:reu didaticamente sobr...: o to de reaJustamcmo com as tabelas aCJn1a; tao depressa I
(,li no proximo d:é.i J O do

I
sentido da organização po!i- receba o mesmo do sr. AI tur de Souza Cost::t, ministro da COIT211' e em companhia do

LONDRES, 4 (G)-Urgente-Mais de 1.700 pessôas tica O do Integraiismo. Fazenda, sem fazer qualquer altei'ação. 'sr. Raul Pila.

ROMA, 4 (G)-Segundo note dici::J, as tropas ité!lia�as
ocuparam hoje a cidade de Adigíi�t, situada. na [ronteira setcntno

nal da Abíssin;a.

Um desmentido Italiano
ROMA, 4 (G)-O Ministeri:) da Imprensa e da Propa

ganda distribuiu o seguinte telegrama.
(,O telegrama do negus á Sociedade das Nações f�_la do

bombardeio eletuado pelos tiviões italianos sobre centros habitados
1 ' , 'h

-

T t
e que teriam causauo V!tH!l<;S entre as mu: eres e CrIanças. ra a-

se de um velho expediente cujo caráter e tendencia de má fe são

evidentes> .

Nesta capital Irablha-se febrilmente na defeza. Nas
colmas foram colocados canhões anti-aéreos, procedendo todas as

organizações facistas a consti vir com urgeilcia abrigos para a popu

lação, centra 'os ataques aéreos.
S' 1 I
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• egunao se prepara estão pron os p. para cn rar em açi\O

:�dO:"'�:�c':��F' ;:,:��:� m:'i":"0' "."
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":_.,:.,_'-, ._c.-,"-:- -. :c--.".:�., ':_'�,--��'.--.:,c." ;/
r f�,.,A,:,-,_,.�:�-_f,._.-',;-;-'..·!"r,�.',�-:-.,'�,._ �:r,.�.�.., •.�-•. '.·:�',·,',r-.-·�..·.;,�.',-,.'..:,-'_s.·•. '.�_�,._:,',.".,:.<,;,.-�.i*:b .o{_" "'.

com ftb ii r���t�:�.
an.i-aérea -

e rv.-ma (';t"l âgrnl 'fUOO rerorçaoa
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--.-�-

"-:_;�':::::__";�:.-'.�.f!lr.,)l t��:-:}�)��Cantões anli-aélé.OS fOrdll irdaladü2 uas ioliuas que ceTC,H;, I --=.,�Ib. �
a capitaL T0;-115 as corporações de serviços públicos e outras ins-I �,_--__�l>.•.., ".,_:_"'._�� 'Z"•."2l'-. .sr.'�''';;; -"i"".<7 �"'-'Z"�
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tituições que possuem gran es edi icíos apres�arrJ a ccnslrução ,� I -.;'b '"
-

'_riY :-=�_
abrigo,; á prova d� bombas com o m3.ivr rapideZ passive!. Até I

,,=-. .,'

O = r=\ � i'�."-"\ .1�."....., C"
d' 1 d f
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" f J 1-.' ,- ,_"', �) l"� � �:-;. r ,\';.�-': Z'. ? '-_:"'� &="" '_..r I".. "_" ;

aO'ora, as me lUas e enslva, era:n 03 [-lGTllOS m313 ,ratos (_.la afma, ,.'_.. ' l'" , , -" --_. •

"

d·1 J
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da avial'ã() da Italla, ':!Cl\Ca--a prm':lp1,n::onte a,::;: orenslVO:;. CJAr-i�,,\�';F·'" "'_�!lc,f,,:J.' r\:7'!·"�,,,,,·�-:,,,,,,,!-'"'l.O' (
.."'

.....,ç1r......--'o R_.""":t � "'-'-' .......� .....� t 'U li � t..".. K _. t: � " ti � !; {_.,..,) � l .. ' � �,� I. ��,<.'! ...;f� � � C-� ,J', . .._, ;:1_...) a •ADDIS-t\BABA, 4 (L»-No curso do dia de hoje rqjis, . . _

trou-se outro atague aéreo sobre Adua, quanJo as bateri",o, i'nti- ANO . ! I Florlanopoiis, Sabado 5 de. Outubro
aéreas etíopes, segundo informações ch'�gJ.das aqui, chegaram a fa- ----------------- ------" --,----...-------.--------.----

zer caír um aviii.o itabno. Conlinúa a �at�11h3. entre ambas <,5 for-
.

- d A � A' ·l' � .-r_l. r'''· n· \'m ,,: �""'.

ças na reg130 ,e '-Jua. 5 l!'opas (IOrKo r,_"�ua,,5a,a, 1 , (",(, i""-

dos italianos (idantaria ,� tilnqucs), ql.e te:1lavrm UfC<.;i' Adud,
ROi\'lA, 4 (G}-S,,'guudo fl;:;L-l ofici"l, as tropas ltalionil�; fJ:�ir� ��?r2J.

d d d Ad'
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l' :z. [!,">.".i,:f;Qí]
ocuparam hoje a ci a e c Igrat, 5:tuaaa Da ronlur.s.s se:e�tll')-

nal da Abíssinia.
ADDIS ABABA, 4 (G)-Os italianos esta maahã d::i-

�.
xaram cair bombas em Nh,iribia, a qual e:;tá além dos limites trin- Os
ta quilometros, na fronteira onde os etlOpes se t11antem ahm de r,,-

sÍstir o avanço dos itaiiano:,.

foram mortas ou ficaram feridas c.n consequcncia do bornbardea
mente aéreo levado a deito pela a'I;�ção ita1i;}!D, CO'Eo:lnL� a in

lormação enviada pelo corr;!o;pOQd'::ilt::; da Ex,:h ln?:::! Tebgr,,;)b Com
pany em Adis Ababa. ESfa noticia não foi, en.retanto c8nhrm3di:1.

Em Adua era elevado o número de casas destruidas. El1Lê
r

. 1 I" O Sos mortes e renoos contavam-se mulheres e cr.anças ras ' eyoum,
governador do '"figre., comunicara os fatos ao aegus em várias rnen-

l\DDiS !\BEB/\, 4 (G) -A b.::.talha entre os italiano)

�agens.

\., etíopes continua. 03 it.31ianus p�rdêrí1a1 nla\_�riD] e prisioneros. Fa:
l ,;11 ddiilhe�, visto qJ,� a U:I:1,mi,s,j'.) de: ru,'icb,dcs é lenta e va

'_;<Hosa. r',L:,g,1-S:; aqui a qu ,d,. d� AJJ.1J d:z�:1d)·'se g'-lê as lutas
«cntinuarn. S,�gundo outro, cJe:,pachos, as tropas italianas com tai:-

, .

( "

d 1\1 '1' Bqu('s, av.ões e 1!1, antana ten arn toou o IV amaria e
-

ergrarnet no

� ul da zcna de SO quilometros,
-0-

--0- f<O;ovLj., 4 (G;-S.:gundo mensagens rroce:lentcs delEr:-
GE.NEnRA, (G)-O ministro inglê; Ánthony Eden chc- .réa, as tropas italianas atravessaram, na madrugada de ôntern, o r.o

gou aqui hoje, conferenciando imediatamente com o Sêcrdalio geról :'tueb) que durante os últimos 40 anos formou a frente entre a Eli
da Liga e o presidente da comissão do conselho. Segundo opinião lr �i:l. e [_'; l', bissiuia.
d

. 1 •

Iormadoa aoui
.

- . ,,-- !
' 1 r.' • ".

-
,

!h fos ClfCU.OS in orrnaoos aqur, as comumcaço-s ra.ranas rCC'::JJQil5 A cavalaria mcigena abriu a mural a para a rente, se-
� h

.

I
. , 1 > 1 'd l' L '

'11
'

Nontem e oJe não a terarn a sltuajJ.o, p0;.3 o resu:t::;cL) \..a conver- (�:Ui ra pc!] l'1i;�n�Gna com t,)\;C1u�s e arti nana, umerosos :�VIÔ- s

seção de Ed.::n com Laval é considerado «cxlre:r:s.mên\;':: (.r'-::;:élve!" íizeram VJ,:;S de reconhecimento. As tropas avançara n até a altura
nos meios da d, legação ingb,a., I dr; Déuo Tade.

politicas.

Adua em chamas
PARIS, 4 (G)-Urn despacho não confirmado envihdo

pelo representi',nte no Cairo da «Agencia Custos», diz que a ci
dade ·de Adua está em chamas e que são numerosos os mnrtos em

consequencla do bombardeio aerÇO levado a efeito pelos aviões
italianos.

1.700 pessõas_ nl0rtas
feridas

e
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A GAZETA Ftorlanopolís 5-tO-l,ª'

Pela nossa histori. 'c:711. GaZ!:�'a A PALAVRA DO DUCE
(Compilação de L. Nazareth),

DIA 5 DE OUTUBRO-S. PLA'CIDO
--etO--

1 716-Entrega de uma colonia-i-Cs coronel espanhol
Balthazar Garcia Coz, cumprindo ordens recebidas de E�panha, faz
entrega da colonili do Sacramento, na Bahia Oriental, ao enviado
especial portuguez Gomes Barbosa.

1794-Pagamen!o da traição-E' concedido ao ceI.
Joaquim Silverio dos Reis, par principio de remuneração, o hábito da
')rdem de Christo, com 200,;p de tença. No dia 20 desse mesmo

rnez o principe regente (depois D. João VI) houve por bem lançar
lhe o dito hábito por sua real mão. premiando pela segunda vez a

trahição e espionagem desse miseravel, infame ddél', ,Ir do, inconfiden
tes, o principe regente por decreto d! 13 de Outubro de 1794,
mandou levantar o sequestro feito a seus .bens pelo alcance de ........
16:553$770 em que se achava para com a Fazenda.

1897-A campanha de Canudos, na Bahia--A ephe
meride de hoje, nos lembra, com tristeza, o 38' anniversario da ter

minação da campanha de Canudos, ddiada por Antonio Conselhei
ro, nascido em Quixerarnobim, Estado do Ceará, em 1828, sendo o

seu verdadeiro nome Antonio Vicente Mendes Maciel. Em virtude
de desgostos domesticos encetou elle a vida de peregrinação e de as

cetismo, nos sertões do Ceará e depois (lOS da Bahia. F01 a 5 de
outubro de 1897 que soaram nos sertÕes adustos da Bahia os clarins
da victoria, Era que naquelle dia o destacamento do Exercito, au

xiliado por alguns contingentes de forças policiaes sob o co:nmando
do mallogrado general Arthur Oscar, tinha conseguido pôr termo á
luta, depois de varios mezes de sitio dos jagunços. 05 ultimes defen
sores do que elles chamavam a cidade santa permaneceram nas suas

casinholas d- taipa, até ao amanhecer. E á medida que o dia se

adeantava, aquelles curiosos reductos silenciavam, até que nem mais
um tiro foi ouvido. 05 derradeiros fanatico!, que haviam lutado nos

escombros. tinham succumbido de fome e sede,
As espingardas assestadas nas seteiras das paredes, tinham

ao seu lado, como guardas macabros, os cadaveres dos últimos atira
dores. A historia de Canudos, relatou-a, em paginas brilhantissiraae e

incomparaveis, Euclydes da Cunha, o immortal autor d'O.fSerlões.
O triumpho custou) porém, ingentes sacrihcios, e centenas de

vidas foram perdidas, contando-se entre os mortos muitos officiaes
distinctos.
,

Esses successos deram origem, por ventura, aos fanáticos do
Contestado,

Um e outro Iactos foram consequencias da falta de escolas,
da ausencia de estradas e da imprevisão dos governos.

05 soldados e officiaes, que se sacrificaram em Canudos, na
mais mortifera e difficil das nossas campanhas, cumpriram nobremen
te o seu dever. combatendo um vcrdadçiro peiigo nacionaL

Justo é, pois, que se recordem, hoje, com reverencia, as suat

momonas.

Bibliografia

I ij:.w!���c..:"�*:*:*#*=�s@@* '.=BW'ZU;;

í � Para a belleza e saude de seus dentes_

'� Past;semie U L B 10 L
� (Formula do DR. BACHMANN)

I;'::!:::�::c:==::_il

Desportiva
Redator CYPRIANO JOSE'

2

Não obstante ignorarmos as ev�ntualidades de amanhã, d.:
vemos responder com a nossa disciplina, com os n03S05 recursos,
com o nosso espirito de sacrifícios ás sanções de carater economico.
Devemos responder ás medidas de carater militar, com medidas de
carater militar. Devemos responder com átos de guerra, a átos de

I
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado)
23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas nOlicia,(cm ale�

mão).
24.00 Para o crepúsculo do

Domingo.
00.15 O nosso concerto p'lra

o Domingo.
I .15 Ultimas noticias (em por.

tuguês).
1.30 Da Emissora do Reich

de Colonia: Transmissão Olimpi.
ca: O seu primeiro tom seja em

próI da paz.
2.15 E'co desportivo.
2.30 Da E'llissora do Relch

de �tuttgart: Noite da Te.:ca na

tiva.
3.00 Ultimas noticia, (em ale�

mão).
3.15 Leitura do program�

(alemão, port.). O mais importall'4
te da semana. Despedida DJA
(alemio, português).

ROMA, 3 CG) - E' o seguinte o texto do discurso do
sr. Mussolini:

-» Camisas Pretas da revolução! Homens e mulheres de
toda a Italia! Bravos Italianos qu� vivem na3 m mtanhas e entre os

oceanos! A hora solene está a soar da historia da pátia. Vinte mi
lhões de italianos estão neste momento concentrados em toda a Italia.
E. está a demonstração mais gigantesca registrada na historia da

-0- humanidade
",
Vinte milhões de .homem, todos coração, todos desejo,

Amanhã deírontar-se-ão as e- encontros será disputado no Rio, todos determinação, Esta manifestação demonstra que a identidade
quipes rubras em disputa do cam- pois os campos escolhidos foram entre a Italia e o Fascismo e perfeita, absoluta, inalterave]; somente

oeonato de futeboL-O Íris é o os das Cidades d- Buenos Aíres, eére�ros enfr�quecidos por ilmões. infa�tis ou imbuidos de crassa igno
�andidato papavel á vitoria, en- Avelane, do Rosario e Monte- rancra poderiam pensar o contrano, V1S�0 que eles ignoram a signi
tretanto, o Tamandaré pisará o videu, O Rio de Janeiro, tarnbem f!cação do fascismo na Italia de 1935. nllra'1te loagos mâses a lta

gramado disposto a vender bem não poderá fornecer juizes. lia se manteve absolutamente calma. A sua determinação agora é
cara a derrota, e talvel vencer o Daqui perguntamos aos n05SOO marchar e alcançai seus obj�tivo3 nestas I.!�t;m.' h »as em que a

seu leal adversario, da tarde de patricios 'quais são os seus direi- roda da fortun 1 tem se movi.nentad i com maior rapidez e que não

amanhã. O Tamandaré passou os nesse torneio e qual a :con- s ;!rá mais detida.

por um preparo todo especial du- sideração que os seus advetsarios Não é somente o exercito que marcha para atino-ir os seus

rante a semana, enquanto os ru- dos �paizes visinhos lhe tiveram. objetivos, mais são 44 milhões d.] italianos que estão marchan-Ío
bros negros se descuidaram inex- Nem céde para disputar, nem junt��ent� com esse exercito, todo; unido, e sofrendo maior injusti
plicavelmente. juiz para atuar; quem sabe=nem ça, mjustrça de nos ver recusado um pequeno lugar sob o sol.

Aguardemos, pois, o grande renda para embolsar ... «Onde Va" Quantas promessas foram feitas á ltalia quando ela uniu seus desti-
embate de amanha que talvez tire es parar, Brlsil» � 105 aos dos aliados!

do Íris a esperança de ser vice�" . .Mas, após a �itorja comu n, na qual a Italia deu a suprema

campeão. Oi juizes escalados fô- Vencedores contribuição de 67 mil mortos, 40 mil invalidos, um milhão -:le le-
ram: lo. quadro Manoel Dantas ridos, quando cogitou sentar-se em torno da mesa para tratar a paz,
Brasil � 20. quadro Antonio Ro- As partidas de futeból, do cam- rc:cebemos somente m�galhas do régio banquete colonial que bendi-
dolfo Paiva. Auxiliares do Atlé- peonato amadores, ultimamente CIOU as outras potencias.
tico Catarinense. A lide dos se- realizadas no Rio, tiveram o se- Durante treze anos vimos sendo pacientes enquanto ao redor

gundo quadros tambem tem sua guinte resultado: Portuguêsa 3; nos formavam um círculo de ferro cada vez mais apertado e qu �

significação. America 1; Flamengo 2; Bomsu- sufocava a expansão da nossa vitalidade.
FLAMENGO.lAMERICA cesso 1; Fluminense 7; Modesto Temos sido pacientes com a Etiopia durante 30 anos e isto
A Capital da Republica vive- O. é bastante.

rà, amanhã, as suas melhores horas A Liga das Nações e:n vez de reconhecer as justa, preteri-
esportivas. Quando se anuncia uma Luta deleões ções da ltalia, fala em sanções.

partida de futebol entre Flamengo Agora, recuso acreditar, até prova em contrario que o au-

e Àmerica, mormente na época 100 minutos de luta sem ven- têntico povo da França apoie a aplicação dessas sanções.'
atual, basta para se compreender cido e nem vencedor.George Gra-

.

Que diriam di�so os 6.0�0 italianos caídos em Blígney,
que se reunirá o expoente máxi- cie e Yano empataram após um QJ qual. arrancaram gntos de admiração até dos comandantes imrni
mo do futebol carioca. O Ame- combate sangrento. Ambos já can- gos, das profundezas da terra que os cobre?

rica leva a responsabilidade de çados, só á uma ho�a.e 15 da! .....

Até qu� fi�ue pro.vado o contrario, recuso acreditar que o

não perder o seu titulo de invicto. madrugada de l ' decidiram a fa- autentico povo inglês queira derramar seu sangue em defesa da
Oto estreará pelo Flamengo indo ze final do tempo oficral da luta, terra africana, terra bárbara, indigna de figurar entre os povos civrli
Barboza para médio esquerdo. O com um empate honroso. O japo- zados.

Flamengo banquieterá os seus jo- nez Yano, mesmo assim deu 1 3

gadores si vencerem o seu rival i quédas em Gracie, porém, empa
de todos os tempos, agora inven-I taram pela segunda vez.

civel O America F. C.

I ri s x Tamand a ré

RIO. 4 CG)-Os boxeurs Ro
drigues e Brasilino. o primeiro por

O Bola/ala, tambem invito no I tuguês
e o segundo brasileiro, que

AZEVEDO AMARAL--Aventura Politica do Brasil campeonato da C. B. D. pos- tão bem se houveram em Lisbôa,

Edição da Livraria José Olimpío Editora sue um quadro bem constituido.' partiram desta capital para Ma-

-0- Desta vez, o club de Nilo vae drid, afim de combaterem com os

A Livraria José Olunpio Editora, casa que nos tem dado enfrentaI' o Mo Crí$talJão. que pugilistas Ara e Nistal, resp'.!cti
tantos livros notaveis, acaba da lançar mais um volume destinado conta com um dos melholes qua- vamente.

ao mais; amplo sucesso de livraria e de critica. Queremos falar dros de bascket do Rio.

de «A AVêutura Politica do Brasil», livro de estudo sobre o pro-
CaÍli Botafogo ou merchará á

bleml politico e social do n0350 paiz. fr�nte sem uma derrota� Ama-

E' inutil querer realç:u nesta simples nota de aparecimento n�l na Carioca, é a tarde dos in

todas as qualidades dt' ensaista de Azev!do Amaral. O gr&nde �Ictos demontstrarem as:suas qua

pensador nacional é por demlis conhecido do publico que esgotou hdades, quer no foot-ball quer no

em muit;) pouco tempo os «E3tudo� Brasileiro!» livro que ficou I bascket.
clássico na nossa cultura. Querem)s n::>lar apenas a átualidade des- BRASIL X VASCO
te novo volume de Az�vedo de Amaral. Realmente temos neste

eêludo uma vissão completa e acabad 1 de �toda a vida politica do
Brasil desde os tempos de colonia aos dias de hoje.

Estudo ditado pela mais absoluta imparcialidade, pOli
Azevedo Amaral não tem ligações partidarias com nenhum dOI
grupos varios que se degladiam na nossa arena politica, ease

livro se situa muito alem de qualquer competição faciosa para. no.

dar uma amostra de tudo que fizemos em materia de politaca e

daquilo que poderemos fazer.
Assim o livro toma um tom d.:. esclarecimento muito ne

cessario aos dias de hoje. E quand:> um livro deste é escripto por
um pensadoí da :força de Azevedo de Amaral, é realmente um

acontecimento nas nossas letras. Dai o sucesso que eSJera este vo

lume. ;
Nota 'se de passagem as admiraveis qU'ilidade de escriptor

de Azevedo Amaral: jornalista durante muitos anos, o pensador
ilustre é tambem um escriptor brilhante que não latiga O leitor,
que o interessa no assnnto pelo vigor da sua prosa.

Dizendo que a edição é da Livraria José Olimpio Edito·
ra teremos dito que temos uma brochura admiravemente apre
sentada.

OUTRO INVICTO EM
PALPOSDE ARANHA

MadridPara

AS OLlMPI�DAS DE BE.R
L1M

Numas quer
resposta

Numas péde ao seu adversario
desafiado Ba3ilio, o rouxinol da

Aviação, que responda o seu con

vite para a luta, pois não des�ja
mais esperar qualquer momento

oportuno. Numas está mesmo dis

posto para derrubar Basilio no 2'
round, como é do seu desejo. O
que dirá Basilio�

o Vasco da "Gama, medirá
forças contra o [JJra3il, levando,
por certo; a 'fitoria; mas o Brasil
é sempre o club das surpresas
contando ainda a vantagem de

que o Va.fco : atuará com o aeu

«five» desfalcado.

RIVER X ANDARAI .

O Secretario d.o Comité Olim-
piCO Norte-Amencano-!'V1r. Fre-

Senta, fraca e deprovida de I derich W. Rubien comunicou

qualquer interesse a que se rea- que a equipe norte-americana che
lizará amanhli entre as equipes a- gará a Hambutgo cêrca de dez
cima. E' na quadra da avenida dias antes do principio dos jo
Pasteur, qu� o Andara. levará gos olimpicos. A viagem será

por certo a melhor. feita no Manhallan, sendo a vol-
ta feita pelo RooseveU, poucos

TORNEIO SUL AMERl- depois do final dos jogos.
CANO

A ITALIA MANlJARA'
UMA EQUIPE DE MILlTA

RES

Como jà sabemos, o 'Vasco da
(jama, do Rio, foi o unico club
de foot-baU que foi convidado,
no Brasi, para esse torneio, que O Comité Olímpico Italiano
está assim assentado: Boca Junior, comunicou ao Comité Organiza
River Plate, São Lourenço deI dor das Olimpiadas de Inverno,

Amagro, de Bueno!!. Aires; Ne- �m '.Jarrnisch-Partenkirchen, .que
wil's Old Boys e Rosario Cen- o Ministerio da Guerra' Itahano

trai, de Rosario de Santa Fé; Na- deu a autorização necessaria para
cional e Penarol, de '\ 10ntevidéu que uma equipe militar concorra

e C. R. Vasco da Gama, do á corrida de patrulhas militares,
Rio de Janeiro. Nenhum dos nos jogos Oli'llpicos de Inverno

Que ninguem se iluda que poderá esmagar-nos, sem antes
ter lutado duramente.

Povo zeloso de sua honra e de seu futuro, não póde man

ter,. nem jamai� manteria. uma atitude diferente. Diga-se, uma Vê!.

maiS, de maneua categonca, como compromisso sagrado que assumo

nesta hora per�nt� a !t�lia, que fizemo3 todo o possivel parl evi
tar que o confhto c )!omal assuma aspecto e magnitude de um con�

flíto européu. I�to podella constituir um apelo aos espiritos si nitro:.
que acreditam conseguir vinglr-se nil bípotesse de uma catástrofe em

seus templos arruinados.
Nós, entretanto, não somos dessa classe. O povo italiano

jámais revelou força de espirito e força de caráter em dose mais
el(!vada do que no presente. E' contra este povo a quem a huma
nidade deve suas maiores conquista, contra este povo de herois.
santos, poetas, artistas, colonizadores, navegantes, imigrantes, é contra
este povo que se tem a audacia de falar em sanções.

Italia! Italia f Italia proletaria e fascista, de Vitorio Veneto
e da Revolução, levanta! Que lo a nos�a mais firme e inabalavel
resolução que atravesses montanhas e mares e chegues até nossos sol
d�d�s da Africa Oriental e lhes comuniques o sopro magico da
VItOria, que é nossa I

guerra.

Irradiação
da Alema

nha
A estação alemã DJA, onda

31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.
A's 23,15 corresponde às

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7,15 às 11,15 hs.
23.05 Anuncio DJA (ale

mio, português). Canção popular
alemã.

'

23.10 Radio infantil: Quem o

sabe melhor. Concurrencia das
crianças, de cantos, declamações e

narrativas.

em Gormisch-Parten-K i r c h e n.

Esta corrida terà logar, c·':>mo é

sabido, na sexta feira 1 4 de Fe
vereir., de 1936. E nós aqui quan
do nos animaremo& a dar o pri�
mel! o passo para a inscrição�
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A GAZETA

Commercio'
, , lndustria A Gazeta Indica:

1$800 ---------� -----�----

1$300
3$000

r eços correntes na praça de Limpos leves \cilo
F'lorianopolls Limpos refugos kilo

.�

FARINHÃ" DE-TRIGO- Cedanho kilo

Cruzeiro 44 k�los 44$500 PELES
Suroreza 44 k,los. 42$500 G d 4$000
C
'.

5 2 kil 5$500
atos o matto uma

ruzeiro e lOS L 'd' 30$000
ndiana 34$000

ontras me la uma

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

70$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 ';Ieados mateiros kilo 10$000

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
:MEIRA QUALIDADE

16$500 Tahoas de lei este (3x23) duzia
15$000 38$000
I 6$000 Taboas lei largo 3x3 t dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000 ----------

Fôrro de pinho 16�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz.

�,�:\CW de 60 kilos t 5$000 t 8$000
S:�çço de 45 kilos 13$500 Sarrafos " •

1 x5 a dz. 6$000
f\,;hido de 45 kilos 14$500

SABAO JOINVILLE
Mercado do Rio

Caixas pequenas 4$400 FEIjAO
C

' d 5(,{QOO (Por sacco de 60 1.:.1103)
.aixas gran es fD Preto novo 18$000

DIVEHSOS Branco especial 18$200
Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000.
KeíOzene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Véias de cebo caixa 22$000
So�a Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
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 :ROUXO
F;:;rello saceo 6$500
Farellinho saeco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por sacco de 60 kilos)

24$l00 A Ih E 'I 42$000
. I 7$500 gu a speCla

Vélas de cêra !ú o A Ih B 39$000
k I

•

�600 gu a om

Grampos p. cêra i o I ! [aponez EspecÍal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japon z Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro la:a 220$000 Bica eCorrida 26$000
Arc,me I arpado n. 1 2 rolo 32$500
'·\.i'[�me farpado n. 13 rôlo 36$500

Agricultura

Extra
Diamante
Christal '

Moido
Terceira

SAL DE CABO

f. acco de tO kilos
� 'lCCO de 45 kilos
[\'Ioido de 45 kilos

'[Dopados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'

MERCADO FROUXO

BANHA

Aérolloyd Iguassil
S.A.

rechamento de malasl
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20/30 horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,lsLUMENAU" JOINVILLE,�CURYTJBA.
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.I

Agência no

CZ:dificio La Porta Hotel

ViNHO DO RiO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000'
Ca!é em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 'IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L.v$vvv __

)(aique ccrxões arroba 27$000 XARQUE
Xm que sortidos arroba 25$000 (por krlo)

r,1�rcado de Florlanopolll Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto saeco 1 7 $000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco , 5$000

I
Sortida regular 1$400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 1 6$000 .

Batata sacco 20$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por �ilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 7$000 Cebo

�'arinha commum sacco 11 $000 Carne de porco

farinha de milho sacco '6$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
f'.rvilha kilo $200
Banha kilo 3$000
Assucar grosso arroba 16$000
Polvilho sacco 18$000
Carne de porco kilo 2$000
Toucinho kilo (2$800
Cêra kilo 6$200
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 200

COUROS

Praças
51 Londres
« Paris
c Hamburgo
c Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
c B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

Médicos Advogados

Expr�sas Nordeste "

séap Porto Algre
eMPREZA DE TRANSPORT ..

·

.... EM AVIOMOVEIS,OMNI
BUS E 11 MINHÕE, '"

Devídamen
I Registrada

Director Proprietar lU SANTIAGO BORBA

Linha Perto IA.legre - Floríanopolls e
vice-versa

Sahlndo da
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.l

CAMBIO
90 d(v á vista

91 $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

3$000
'2$000

Oro Casar Avila.; Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João PInto, ri" 18

Dr. Cesar Sartori (sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

Clínica cirurgica-operações 17 horas

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

Phone 1.618 Dr. Padro dJ Moura Farra'

ORLEANS
TUBARAo

BRAÇO DO NORTE
ANNlTAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

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. NEVJ;:S, 159--227

em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

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

Refinação de aSSUC8t
I

I=de=

João Selva==

MOVI�v'lENTO DE CEREAES INOIRIOIDE JANEIRO
5TOn{ em 3-8 EntraôaBIZ 5ahlôas

6 g 14-5

rii�o (saecos)
Arroz ( » )
rarinha ( » )
Banha (caixas)
1\1ilho (saccos)
Xarque (fardos

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000

:IAdvogado

RuaT:I:�::��"/ ;;:adO I

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposlto:�Marcado 36
___�

.i ,

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
CÕMPRA-SE BAGAS DE NOZES I

RClIidencla:-R. Esleves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em. São Paulo, é autoizada e fis
calizada pelo Governo Fedeal e
possue a cata patente, n. 112

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio Mo.!
Clínica Geral -- Vias firinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

tem operaç!� e sem dôr

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

ConsULt;.-R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv: 1277.-

Caixa Postal, 110.

A Sa,ude!! I
Ler com attenção

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

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos

ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos eííeltos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

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

II I!Oosee: Uma tolher aos Oe sopa .antes 005 refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco, Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

�--------------�-------------- --�'----

Caldas da
I rnperatr"'iz

Todas as domingo.1I
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
'3alutares Banhos Thermaes na temperraut
de 2·� ou 40 grãos ,

. ,�""
Parte desta Capital, �(\. f::"50 da Alfandega, ás 9 e

regressando ás lb Il: horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pess8a.'�

RS. IS$OOO
pára 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



CAZETA

�������G��������������������������������Â����
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ICa lo
.

I .;
� .� iH' W..... #:S3 M"WWCZ'PTS'f?O 59 i -, I

��
Matr z: FL. RI '. O�IS �

Blume·��"ã\.J -��joinvi!le Sao Francisco Laguna Lage� �1
Mostruario perr1'iane'1te erY) Cruzeiro do Sul' g,

Secçao de Secçao de �
��).

MACHINAS: �
Machinas de beneficiar -rnadeira g\lMaterial em geral para construcções: Machinas para officinas

<

mechanicas ��
Cin.ento-Ierro em barras. ferragens para portas Machinas para latoeiros ' �J

e janellas, tinta Màchinarios em gera1I para a
.

lavoura: 'arados, ��Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �{;?jFogões e Camas
,! Locomoveis, Motores de" esplosão, Motores t-\�

Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos g:� ,

res Material em geral para transmissões: eixos �c�,
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

' �,
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- lJ1
Produetos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��
Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER �
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ���1

N -" ; -I ! P
,----------- Jv�

avegaçao
� oepcv<:(� -�vapores "Carl Hoepcke", "Anna' e "Max" �;"�

Maria" - Fabrica de Gelo ;'Ri·ta Maria" - Estaleir "j'\t-él'taca" t�1�����l���1\tl������(��������������WJ�X���l;WB:�;Z������i;.+
Co m pan h-Ia A I i i a n ç

a da B a h i a 'Ve"�e .!!ll'&.Bas casas na rua Conselheiro
--- ,:�rm

C Jl."4 .�;J! L. I!lU m115�Mafra n. 126, 130, e71ae
••• E'unôai3a zrn 1870 --.

'

011 � 91�aE�la �Iliquinl;o rua Felippe Schmidt 41, rua

5E6UR05 TERRE5TRES E mARlTImOS Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua felippe Schmidt com

Incontestavelmente A Primeira no J3rasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
cnttct reali5aôo 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc. Mafia. para informações com o proprietario Paulo Schlern-
Re5�rVJS mnls (le 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca- per.

'

�����ef� 1933 1��76t:7�rili:� I ' sarnentos, baptisados e bailes.
_'"'_-,...=--....--�--�---'-== .....-_.

R�span'3abiliôaà�s neaumlôna em 1933 2.369.938:432$816 I RE"'�'AUR.u l'T A f 'I' CAOT[� � PASCHOAL SIMONE S. A.(Estes responaob lllõcõee referem-5e aórncnte 005 ramos ôrz

I
,\ � J. • • f\!\� �{l !\ -:. no primeiro andar �

1:"060 � TRAHSPORTES. que são os DOIS UHlr05 em OU2 l' �I.J í:: O D O R, O F E R R A R I
�

a rompanhia opéraH '. --a k. LIVRARIA MODERNA
Agentes. Sub-Agenle5 � Regulaàores ik Avarias em toôcs os I , RUA fEUPP SCHrv1íDT n' 10 (ESQUINA DA
F tcõ " D (I funôaõa em t886
_s ecos oc urasil. na Llruquc- 5uccur!'i!:II) e nas pr+nclpozs _ RUA TRAJANO) Telephone 1.194

praças extrnnqetrcs Rua Felippe Schmidt r. _ 8
Ag�n!�s em florianopoli5 rAmpos LOSO & ClA.

Rua r mafra n' 35 ( b õo) r' I I Caixa postal 120 Tel. auto 1004
• 50 ruoo eixo p05 a 19 Professora norma-E�::i:�:�i�.L�=::=una , lIaloh, 5:���:��;�::m II'_��

0.0. = -_o

III
Codigo Ribeiro End. Telg.

lista -- accei;: alumnos.
I3lumenau

�� z:=::::::.. �II! �í� I � O 111 te riO C ia m I T"pagrap���O��tereotYPI CURSO PRJA���i?NDARIO
I I Enco

ê

er-ncçãc, Pcutcçãc, ira

E d T I FI LO"',!\! ENO I� balhos em Alta Relevo de. TRATAR á Rua Saldanha
Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

� n . • e . nn' I'�"_""'_ Marinho NilO

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

_

I ���e,e�o-------......*Santa Catharlna I �f� v

Agentes autorizados da
I� rí. ��a do Lar Ltd. i"rm elA. BRAS. PNEurvIATICOS P I R E L L! SjA., J $»l 'llIif,!lJ'

I',' I
�� O

. � .

I d f.���
O rgan-zaçao nacrona e crédito :�Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

I !""
para a construção da casa propra iXarque, Assucar, Cereaes, etc. e �,

II ��
a AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE-

,��%i3iii,�m,�iii5ifô,�_it�iUi,'j)_�iiD��_",iiii�iiiiiiiii,�_�;;;;;�_,�,iiãi,�;;;;�_(fl;;)._�iiiiii,�õCiõ��_�_.�;m;,:,�-',11-���-,�_,�m.f�;;;;,�iiiiiiii�-l,,-�iiiiiii_@;\-�ãii�iiDi.'lil.-�r.:.m,_�I'S, DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917
�>-,rw�:'r���������������w@(_����q;y�uu�� SC� N. 12.475

'

I Fabrica de Moveis iii DE f�)

t Pedro Viiali .:: G
� ACEITA ENC_?MlV!ENDAS EM QUALQUER I (�I ESTYLO-Rua Joao Pmto, : I B-,Tel.:pho�le, i li
,!$I.l.,�����,�'!';.l,�����m��,����@!..,'JP.l/-:i)f�,"� r,'�'��;':�''''�'����� !'iJ."!<l(�,;;�:Q�W�����J���� �ú; �s �}4<t�" �i@�i'il ��:@

FiJiaes em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras ��ara ternos

Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN,)

Empreza Nacior'"'\al de
Fabrica de Pontas "Rita

\jilla Balne·aria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VlLLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U,�-,'l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente anorovada
pela Prefeiit:n Municipal de São José, cuja cópia" acha-3€.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnôa Vi5ta Pcmc rumtco.

E!3plenoiOa pr-ele õc bonhoe.
Optima ncacan+e ôe agua potouet,

Terrenos rornptetcrnante planos.

A VILLA I3ALHEARIA DI5TA a:

1000 metrce 130 Pornz Her-clllo Luz,
800 ao B"a"'ô� Quar'leI f'e()eral. em conetrucção,

,- -1-
. _. --,

upo Escolar 105é 130iteux. '

a séõe 130 Dislrido 10ão PessOa.

-"�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis --Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socieôaôe se encarn�ga ôa con51rucção ôe Préôios

Cd 16tes ac)quirjôo5.Il1ec)iante o pagar,lento ô� uma �ntraôa á
unsta e o r�5ta le em pagamenlo5 menS:l�5.

ln/ormaç.ões completas. á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE. 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
.

DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro IVQ�Telelllzone n. 1632
I

FERRAGENS:

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo·
demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

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

beneficio do Lar
b

CARTA PATENTE N. 115

Inscre�a-s: hoje mcdmo na c�nstructora di) �ar LIda" §qu� o teras

umad ca êTneta pe a quantia lJe 10 000 com f�,.

irei to a um sorteio paGo, (S-t
Si 11 sorte lhe plOteger no decorrer doo sorteio adquirirá ,.

uma casa pela insignificante quantia de 3$000.

Reali_:a-se �odo� os mezes, um sorteio, Luja ex

tracçao sera realizada pela Loteria Federal do BrasilPAI�A ACQUISIÇÃO DE UM BONl RADIO

São l1:cc3sado3 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SO.\l E lVATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PH�LIPS
.ft*'):!T�'.'J!::scrst<k.��'����

QUALQUER INFORMAÇAo:- Dirijam-se ao Repre�
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel NascinlGlitl'l,
que se acha installado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

I
���

��l�
�
[.;í�'�j�

g MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (s
�
�������-------------------

PEÇAM CATALOGJS, _PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-w'JA CONS. MAFHA 54

INO lO de (Curitiba) !abricado COIh Oleinil

é dar valor ao que é bom, é eco"nomico e rendãsa

referir o Sabão

XPERIMENTE SUPERIORE VERÁ ÉQUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A QAZETA
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'

Corações
carítativos !

M
_-

PA6AHDO 05

Banco de
Crédito Po�
pular e Agri

, cola de San ...

ta Cathari na

Sorteios men.!]
saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao I'
numero sor

teado, do
O U P L O
do capital
nominal.

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS SOFRi-,
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
A '-"1 bre c i

r r- •

f li(SOC. Coop. Resp, Ltda.) ugusto :::ll,vano, O r o ire c intenz operano que a. eceu em

consequencia do horrível desastre occorrido na chata Comandan
te Souza deixou sua desolada compenheira d. Francelma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti
no, que P,es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

.

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, U'11ã. su

bscrição em favor daquela pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe rmnorar 05

COt�STANTE participação de 50 °10 r.os lucros da Sociedade,
SEGUINTES JUROS: I sofrimentos. do final do 10' anno em diante, �(oDOS OS ANNOS

C C Limitada 5·l. ala. I Agente e funcion�!ios do. Lloyd .

100$000

I dc. Aviso Previoôj. ala'llPoI a!m� de Mana (enviado an�mmamente� .

20$000 RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇl,O REALIZADO A 30 DE

,

P ·a70 FI'XO g.[ n ia 'Contr:bUlção da EstaçãO Telegraf!ca de FlonanopolIs. 27$000 SETEMBRO DE 1935
I 1 -

• di' C ·b· d f
' .

d C
.

464:000
.1 _ __ """"" Xor�1 �ÇãO c unctonarros os orreros e outros

5$0�0 NUM E R O S S O R T E A DOS

I
Leonel Euzebio de Paula 1$000 1111.938 -- 2.L�65 -- 3.555 -- 13.897 -- 8.064
Manoel R05a 2$000

Dr. SYLViO B. Antonio renrado 1$000. Di/ia /costa Almeida, menor, Capital Federal, Río de janeiro-con-
'"

FERRARO I Manod Andrade 2$000 ternplada COil1 CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000 I
Cliníca de Crianças-r-Mo- I João de O�iveira 1$000 Pichald V./ild, Capital Federai, Rio de Janeiro -- contemplado com I'

Benio NascImento 1 $000 . CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000
lestias de sr nhoras - Vias I R

,... d r 1 t l..t 1 •

d J!oãoFr3;1ciEco Ramos 1 <!tOGO Da. Alice Lccl Chaoas, Umbú, {iou. .);)U -con crnpiaua com (lOIS

Urinarias-Doenças o Co- {/J �

O $00S. Carreirão 1$000 titules . Rs. 12:0 O O
ração e Pulmões--Siblis R 6 O $ OJoão Lobo Haberbeck 2$000 Meton Gadelha. Fortaleza, Ceará, -contemplado com s. :0 O O O

E'ett(otei1�pla - Raies Castilnna 2$000 I Da. Wilma Albuquerque, S. Paulo S. Paulo-ccontemplada com Rs. 6:000$000 IUltraaVioletas João Ovidío 2$000 � I José Aranha, Muriahé, Minas Gerais- -conte.nplado cw;; Rs. 6:000$000

C001SULTAS: Leboj 2$000 �I Frei José Maria Casanova, Recife, Pernambuco--contemplado com �s. 6:000$000 IIUm amigo 7$000 � Miguel Mirisoja, S. PaLIO, S. Pí:nl:O - contemplado com um titulo
6'.000$1000 'IDas 9 ás 11 I NN 20$000 I�· liberado de Rs.

Dus 16 ás 18
I I -I, Elyseu Lei!e, hatal, R. G. do Norte -- contemplado com um titulo

Rua TraJ'ano, 21 I VENDE�SE uma pequena ca-... "NIDE-cE i t '.
I � liberado de Rs. 6:00J$000 I'I

. ,�t'.
� J a qum a casa [j R ;- ri :»; ',- U·' R G do Bul - , ta 1 lado com

Fone 1384
"

sa na RUil Cenf>ral Bliten-�, d V'" ACC M' 'I' I omao Ui asinso, fLlgua\ ana, rv, . o 01. con ei lp.
"

.".. � '4. a !lia nonso 1- "
.

l'
J

6 O<!t 00 Icourt n. 67; mais duas pe-
.

1 1 t ' ,.�+. t J x . I um tJtU,Q Iiberado de Rs. :00 {/JO
c ioiet, 1,0 utstrrc o oao C I' D' dr'! B l' B I' tem: i I' ti

cuenas e U01 chalet orande ar IU� A

rr
' 0:'0 tano IaS e .......arvat to, ama, a ua+con ernmac o com um 1-

IJ' • 'h LI'

_b' ( a

pessoa. rawr com o p:o- ..

'

6:0�\0$000Duarte Schutd.2). ·o}·j P d C d � tulo liberado oe Rs. ,

IA tratar no CAFE' ES-
pne rat io (10 ar 050.

al/oão Rodoi]» dos Santos Fi/ho, S. Francisco de Assis, Rio G. do
6'.000$000 ITRELLA.

. Sul, contemplado com um titulo liberado de Rs.

,JSTW�*2fem'W'1fnsewff�i�B&mf(rWí;.\;a&m&�� I
I nforrnações com os Correspondentes para o Estado de I

I campo:an�o�a�har;a Cia. I
,,,,.

Rua Trajtmo n, 15

(Edifício propri�)

I Capital 13?:79°�OOO
I
Reservf\ �:4L4$498
RECEBE DEPOSITOS

-,.!)

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I
DRS. • �(E��,::::;�::,g,�,::__I

.,
SIPPEL E ARI MACHADO ''tJ.\�

Dr Aderbal R. N.lOLESTIAS �"
da Silva ji ��VAdvogado ii D",(. Com

Rua Cons, Mafra, 10 (sGb.) li. preços

Fooe5 1&3 I e 1 290 I' � liÓ (J "-

o-,� horase������a:

----III:.il.:.'· ��, Raios X

1='''· b��-��!,��to·
. ..-=<'

.' Diatermia
I __

L�.tr.J' __ v:..-1__ Raios Violeta

�I.I Rua ';;:j:�o�;;O ('ob.) i; I�'�,��ua Felipe Schmidt, 38
Fone 1325-i\tendc ch;:;- � I

__ ..,�

d
.' ;" ENl1fH1L 14

...

ma os para o 1�1kno:.

--

.I'I,�� ;:"II��..---.."'tI"'--"'3""'""'l-;,.�-'r---eY-��-'�
r�"��,e �""�;a;;""·t5�·Z�.6a""'riíed;Q;�,�
- � I HELCIO e ATTILA IA

A��;� �� -, � �1 �rr ,I� participam ás p�ssoas am�- !<lliu i� <3 � V I � �::ti � ; �� gJ.S de seus pais o naSC1- '.�

l'\ I V
I

�I mente de seu írmãozinho ,�
�'1.gent·E) oe apcrres � �

Encr.rrega ·se de classificação, medição e EMBARQUE de

II,r�;,
I Sergio Ernesto

Rotltf�a,hl
l;;�

todas as esp<,cies de madeiraf serradas, beneficiada:;, em te - I �:,I .

23-9-35. I �
ros, etc.; ccreaes e mercadorias em gCíal, para qualquel n,,�c._.��I�-_iiiãI5i_�iij!iiiii_�

porto do NORTE e SUL �.� � t��� .

Serviço gar2ntido e rapido

IPr-ecos ·!-r·�odjcos I pA.RA chamar uma Li-

FRANCISCO' SANTA CATARINA mOUSiile é só discar o

'In. &.222._ O. unico
.._ = ...,._,�,.,,'" ""T'"2"""mF_"""""""""",,..,..,. teIJphone das LimousInes.

Hk

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRiEDADES IMOVEIS
RESPONSABIUDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403:ti540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e ReguladGres de Avarias tin1

do Brasil, no Uruguai e nas prin�ipais praças estrangeiras.

Agentes em Florianopolis:

Campos Lobo & Cía.

todos os Estadcs

Rua Cansei heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAflCO ALLIANÇA

Escrítórios em Laguna e Itajaí
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6rf") Blumenau e Lages
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Forrnidavel Concurso

desportivo de

A GAZETA
I A VOZDO POVO

Cartazes
------------..I���:::i�-=�����������Para maior estimulo dos nossos clubs de futebol e jogado- Todo an jmal domes

res, iniciaremos 2a. feira o formidavel concurso desportivo que, por
certo, será recebido pelos nossos assiduos leitores com real inte- tico vale alguma coi-
resse. sa. Ele adoece e

HOJE
CINE IMPERIAL

Em principio do ano corrente prometeramos aos nOSS05 des
portistas a realização de tão importante concurso e agora, fieis á

promessa, damos seu cabal cumprimento.

CINE ODEON

cura-se como as A's 7,30 horas, I) seu ci-
pessôas nema, exibirá- O inferno

Um pinto vale pejo menos triangulo, uma torrente de
300 reis; uma galinha, um situações imprevistas, com

pato, um marreco, de 2 a 5 Rosita Moreno e Mona Ma
mil reis; 11m peru, uma cabra, ris.
um cão, de 5 a 20 mil reis;
um carneiro e um porco; de
10 a 50; um cavalo, um ju- Em sessão ás 7 30 horas--
mente, de 100 a 500 e uma Rixa antiga, film {ar-west.
vaca, de 150 a 400 mil reis,
mais ou menos. CI N E REX
Deixar morrer um animal é O que sonham as mulheres,deitar fóra a irnportancia ,do ás 7 30 horas e um compleseu valõr e .sómente os iI1-! mento nacion�l.

sensatos assim procedem, I
As doenças dos animais

Iestão estudadas e conheci-
das na sua maioria e para Em sessão ás 5, 6,3[4 e
elas a Seção de Veterinária 8 30 horas Ken Mainard o
dos "Laboratorios RAUL r�i do far-�est no seu 'me
LEI fE" , dirigida. por técni- lho r desempenho +Desafian-

Serão conferidos aos primeiros e segundos lugares. Para a cos competentes, prepara pro- do o perigo.
série A, da qual farão parte fitletico, fioar, FigueÍtenee. Íris e dutos químicos e biológicos,
Tamandaré, «A Gazeta» conferirá uma rica taça, com gravação cientificamente dosados, CJ.- CARTAZES DE AMANHÃ
em ouro; 2' lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao melhor jogador de Iu- paz�s de �ural-as ou. de p!'�
tebol-l' lugar, 1 medalha de ouro; 2' lugar uma medalha de venil-as. Com a despesa rm

r rata. Para os clubes e jogadores da série 8, publicaremos opor tu- nima c'e 1 �O réis a 2?000,
Lamente os premios que estão sendo cuidadosamente estudados. pode-se evitar o apa.recImen
NOTA-Os jogadores dos clubes filiados não serão considerados to das pestes no animal ou

dentro da série B. curaI-o.
O animal doente, mal cura-

do, vai conservando e trans- A's 5, 6,30 e 8,30 horas,
rnitindo a doença aos outros Amar e ser amada.
e aumentando os prejuízos.
Os animais representam Ivalor e sempre maior do

que a importancia n�cess�ria I Quero ser uma grande da
para a sua cura ou ImUI1lZa- i ma.

Munich, Cen- ção, Itro do Turis- Deixál-os morrer é esban

mo na Ale- [ar um verdadeiro patrirno-
rn a !")ha nio. A's 6,30 e 8,30 Stingaree

Os produtos veterinários -O bandoleiro do amor.
- Raul Leite são encontrados á
Ctub Atletico Cata- Munich, Setembro de 1934.

venda em todas as bôas íar-
(por via aérea)

A afluencia de turistas estran- macias, drogarias, casas do

gênero e nas filiais dos LABS.
geiros para a capital da Baviera

RAUL LEITE. em todos osRecebemos o seguinte oficio: continua em franco desenvolvi-
CI' I' I d O b Estados do Brasil e em seusr ionanopo IS,

.

e utu ro
mento, As semanas das Festas

1 1935 S o, t d a cscritorios á Praça 15 de No- b d C· T I(e
.

nr. rre or e J2 d� verão, ultimamente realizadas, Rece emas, a a:xa e e-
Gazela. -Nesta. -E' com o ma-

tornaram-se em alvos de viagem
vernbro-no. 42-Rio de J a- gráfica Beneficente de Santa

d D' neiro.-, mo prazer que em nome a í- de fortes corrente! de turistas, Catarina, um impresso em
.etoria deste Clube me dirige a especialmente de amigos de arte DELAMBER T & Clf\- que essa utilíssima socieda
V. S. para apresentar 05 agra- e de entusiastas de esporte, por- Faz entrega com caminhão, de dá publicidade ao seu
(�ecimentos os mais sinceros pelas que para ambos o programa dos lenha serrada. balanço geral em 31 de Agos-
noticias dadas por esse apreciado festivais ofereceu espetáculos de PHONE 1100 to do corrente ano.

jornal, e referentes ao festival ?es- valor excepcional. Por esse documento se vê
portivo realizado a·29 do mês Realizaram-se dentro do pro- N ml·SSI·O- que o seu ativo monta a

proximo passado. no E::;.tadio da
grama Ires provas de elevada si- OVOS 204:453$000.

'

Federação Catannen.se de Des- gnilicação: um grande concurso narios para o O patrimonio alcança a

�ort�s, antes e depois da sua reOl-, hipico, os torneios de atlétis- �

O quantía de 185:038$70 .

lização.
, mo entre a Ínglaterra e a Ale- B ras II da r- De acôrdo com os seus

A cooper�ção do Jornal da manha e um grande match de dem dos Capu- estatutos, a �iretoria da Ca�-
competente direção de V. S. se foot-ball entre a Finlandia e a xa resolveu fixar, para o tri-
tornou valiosissim�, e po� ter sido Alemanha. Ch i n hos mestre de Setem!Jro a No-
L;a� e franca, mUlto penhorou os Festas populares e um curso de vernbro, os pecuhos em .

d!flg�ntes de:te clube, que" por flôres davam um aspto alegre e CIDADE -DO VATICA- 6:300$000, 5:040$000, .

meu mtermedlO se, confessam Imen· vivo a esse acontecimento. ligan- NO, 3 (G)-Sua Santidade, 3?80$000, 2:520$000 e ..

samcnte reconhecidos a V. S.
, (�do-o com importantes repre- O papa Pio XI, recebendo em 1.260$000.

a todos os ��e labutam nesse or-
sentações artisticas, entre Ias quais audiencia O grupo de CflpU-gão de p�bhcldade. figurou em primeiro lugar a tem- chinhos italo-brasileiros des',Outrosl,m, I'liradeço as belis�i- porada ll'rl·ca. com represental'ões CM· t dd :z tinados a missões no eará, OV Imen o emas lmedalhas qu·:!, em nome êS- perfeitas de ó()eras de Mozart, h- B

'

d dI:" no Maran ao, na ala, no •
sa fo,ha foram oa, a,s para serem Wagner e Richard Strauss. p cartorlosI f d Alto Solimões e em ernam-
entregue,s aos c aS51 IC,a os na pro- A exposil'ão de quadros, no-

ddi % buco, assim falou.
va, de Ica a a esse Joma. tavel acontecimento artistico num O

.., _

d
. I

"
S mlSSIOnarIOS que vaoE.nvian o, pOiS, calorosos c,um- enredo de excelentes conferencias B 'I

-

t' I tV S ao rasl sao par ICU armen e
prim,�ntos a . " aproveito a sobre assun�o de arte e dI! ·lite- _

d
' caros ao nosso coraçao,oportunida e para re,lt�rar protê�- ratura, contribuiu essencialmente hdI d d Acompan amos as suas

t03 e e eva a e Ishnta �onsl· para par em relevo a importan- atividades com os votos maisderação e apresentar as mais cor-
cla da cidade de Munich como B 'IUDAÇ ES OESPOR fervorosos, pois o raSl, ne-diais SA v -

capital das arteb da Nova Ale- d t d bccssita gran emen e a o raTIVAS. manha. dos missionarios."

Puella-SI alugar uma ca- O Pontifice concluiu sua

sa com relativo conforto, al?c�ção. abençoando aos

para casal de tratamento. mISSIOnarIOS, á Ordem dos

Tratar no Largo General Capuchinhos e a todo o Bra-

Osorio 38.
..

si!.

As bases

Diariamente, e a partir de amanhã, publicaremos quatro
coupons, divididos em duas series, cabendo aos 5 clubes da C'liJi
tal, OU sejam 06 filiados á F. C. D .• a série A e aos clubes do E,
treíto, Coqueiros, S:lCO d05 Limões, São José, Palhoça, B;gllasSÚ
e Tljucas, todos não filiados, a série B.

Assim, A GAZETA quer responder aos seus leitores es-

CINE ROYAL

sas interessantes perguntas:
-Quill o melhor jogador de futebol?
-Quâl o clube de futebol mais simpatico?
Preenchidos e remetidos a esta Redação os coupons que

amanhã serão publicados,-aos domingos, ás 9 horas, lar-se-ã a

apuração, cujas bases daremos oportunamente. sendo a primeira e-fe
tuada a 13 do corrente.

Premias

IMPERIAL

A's 6,30 e 8,30 heras, Eu
fui uma espiã.

ROYAL

Um festival

Para a entrega desses premias, que se dará no dia 29 de
D.::z<:�mbro dê 1935, A GAZETA organizará um excelente Iesti
vaI desportivo com atraente programa. -xguardem, pois, amanhã, os

110550:; desportistas o sensacional concurso.

ODEON

Bebidas Nacionais E Extran
geiras No

CAFÉ .JAVA
Praça I 5 de Novembro 26

Antonio Paschoal

REX

Caixa Telegrá.

fica Benefi-
cente

rinense

Pelo Clube Atletico Catarinen-
se.

a) fipparicio Corrêa

P(€sidente Int€rino

Observou-se, durante a grand
guerra, que soldados em marcha
nos acampamentos e estradas de
bandavam, espavoridos. quando
um avião inimigo descia bem ba {
xo, sobre êles, para metralhá-los.

{}{ão era sómen(e o medo das
halas que osf.s zia debandar em

pânico, mas lambem o reflexo
natural do homem quando um

avião ou todo projetil vindo do

espaço desaba sobre êle: a fuga
para evitar o esmagamento. Exatamente o mesmo pânico se atso

dera d03 animais silvestres, segundo verificou o explorador africa
no Martin [ohnson, que teve o raro muito de filmar de bordo de
um avião, á pequena altura das [lcreslas e saoanas da Africa, a

fuga desabalada de rinocerontes e elefantes pesadões, de tigres e pan
téras aos grandes sallo�, de zebras e leões apaooradlssimos. Entre
tanto. um animal havia que não se dava por achado: o antílope.
O antilope foge quando o avião vem longe, mas pára, como medu
sado, quando o aparelho se aproxima, podendo, mesno, locar-lhe
os chifres. E' extremamente curioso-e inexplicaoel-semel!wnle
paradoxo.
---00---

AHIVERSAmos Está nesta capital, o sr. Ar-

Dep. Plácido Olimpio gemiro Vieira, de Bom Jardim,

Passa hoje a data natalícia
do competente construtor sr. Teo-
doro GrÜndel. Pelo «Aspirante Nasciinento�

A f 'd d h'
.

t chegaram da Laguna os seguintese ernen e e oje regls a o
'F I' '·1 I. .

I" d passageuos: e Ipe Hi gert. �u-
amversano nata ICIO a exma. sra. ,

o' O' P' Hd A
,.

H F
'

d CIO epmo, ano eixoto, um-
. xms orn erro, viuva o

P
, o

d t
' ,

d E I berto eixoto e nove pa3sagelfonosso sau aso pa CICIO sr. r. u-
d 3' I., d F d d lt e c asse.

npe es erro, e ama e 3 as

virtudes.

1278 Outubro

Retornou a esta cidade o nos

so distinto conterraneo sr. depu
tado Pompilio Pereir:l Bento,![Jres-

O movimento do Cartorio tigioso politico e presidente em

do Registro Civil da séde da exercicio do Partido Liberal Ca-
comarca de Brusque, no ter- tarinenie.

O Clube Recreativo Prima-ceiro semestre deste ano, foi
O seguinte: casamentos 48; I Está nesta capital .o nosso es- vera realizará, hoje, em seus salões

I d AntoniOo uma animada soirée dansante.nascimentos 130; obitos 39, lima o conterraneo sr.

foi O seguinte o movimen- Luz, fiscal do imposto de consu' EHfERmQ

to do cartorio de Registo Ci- mo.

vil no distrito de João Pessôa,
nos mesês de Julho a Setem
bro do corrente ano: casa

mentos 18; nascimentos 66;
obitos 51.

5

Procedente de Laguna,
entre nós o sr. Paulo Calil,
comércio daquela praça.

De Porto Alegre chegou o sr.

dr. José Rache, engenheiro do Do
minio da União e vice-presidente
da Associação Catarinense de En
genheiros.

está
do

Encontra'se ha dias nesta cidade
o sr. Quiríno Kretzer, prestigio
so chefe politico em Bom Retiro.

II SABADO

Está nesta capital o sr. Osval
de Leon Sales, Iuncionario ao

Departamenb de Correios e T�
legrafos no Rio de Janeiro.
OUTROS PARTEm:

Viajou para Joinville, o sr.

Armando A-norim, dellgen�e re

presentante comercial da nossa bri
lhante colega A NtJlicia, daquela
cidade.

Pelo HItabed,Q seguiram dia 3
p:ua o norte elo país os seguin
tes passageiros: para o RIO: João
Gonçalves Guimarães Machado,
para Santos: Dr. Artur Carneiro;
para Paranaguá: 2' tte. João B.
Cabral e familia; srta. Ondina
Reis.

Decorre hoje o aniversario na

talicio do sr. dr. Plácido Olim

pio de Oliveira, deputado estadu
al pertencente à dissidencia libe
raI.

Fez anos hoje o nosso estima
do conterraneo sr, Julio Fernan
des, encarregado da estação pos

tel-telegrafica de Joinl'ilIe.

Aniversaria-se, amanhã, a gen
tilissima senhorinha Vivi Silva,
filha do sr. Domingos Silva, do
comercio desta pra ça.

fAZEm AHQS H01E:

a gentil senhorinha Olga C.
Livramento;

a senhorinha Maria Prâtes
Fataco, professora normalista:

o menino Walmor, filho do
sr. Pedro Garcia, nosso colega de
«A Republica»,
6cHTE HOVA

E�tá em festas o lar do sr.

José Gil, contadvr do Ban..:o do
Brasil em Joinville, e de sua eX.na.

esposa, com nascimento de urr,a

menina, que receberá o nome de
Célia.

CHE6Am UHS ...

Dep. Pompilio Benfo

VI51TAS

D.::u-nos hoje o prazer d� SU:l

visita o nosso ilustre conterraneo

sr. ceI. José Severiano Maia, de·
putado estadual e prestigioso 1-°
litico.

S. S. entreteve conosco agrada
bilissima palestra.

PELOS CLUBE5

Club R. 'Primavera

Em companh:a de sua exma,

sra. e filha senhorita Zulma, che

gou de S. Joaquim o sr. Antonio
Candora. comerciante.

Tem np�:im ntudo melhorf<S
no seu estado de saúde o sr. A
dolfo Leon Sales, funcionario apo
sentado da repartição dos Cor
reIOs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




