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insistentes rurnores de
bação da ordern pública

haverá?
A's 1430 horas, partia desta capital, equipado em guerra, um aVIa0 naval, com

destino a Itaja'í, onde perrnanecer.i alguns dia), em comissão especial, incorporando
se ao návio da Marinha de Guerra «Calhelr03 da Graça», que se acha naquêle pôrto
desde ôntem.

Estranha-se ta:nbem que o avião do correjo naval aéreo, tenha partido pela
Hoje, notou-se grande agitação nos meios militares de Florianopolis. manhã, I egressando, POllC,) depois, a Píorian ji) ):i3, para m tis tarde retornar viagem
De indagação cm indagação, pudemos colher em diversas fontes que ás 13 para o norte. Consta que o 1l123ml aparelho bmJ2111 estava e qupado em guerra.

horas, mais OLl menos, partiram para a nossa Base de Aviação Naval, alegando uma vi- A's 15 horas, passavam sõbre Florianopolís rumo /\. viação Naval, dois aviões
sit;l aquelas depcndencias, os srs, major Soares dos Santos, comandante da Guarnição do Exército.
Federal, aco 'lpanh"do do capitão Antonio Carlos Bittencourt, oficial do 14). B. C. e o Por outro Jado, corriam, em certas rodas, rumores de uma possivel alteração
sr, major Cantidio Regis. comandante da Força Pública. dê órdern pública.
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A MEDIA�ÃO FRANCÊ�A

Ü:'" UM DISPARATE

LONDRES, 16 -Considera
se disparatada a versão da retira
da da esquadra britanica do Me
diterraneo.

HARRAR, 17- Clrcuou,
hoj., aqui a noticia d ; q�lr
os prisioneiros ital.an JS se

rão mutila.los de acôrdo
com o sistema tradicional do

país e serão em breve cnn

duzidos pelas ruas de Har

rar, como prova dos SUC;?s"

sos etíopes na frente de
combate.

LOND:<ES, 16--As demar
ches intentadas pela França para
suavisar a tensão anglo-italiana no

sentido de remover a ameaça de
• ". A recusa argentina DEZ MIL VITL\lAS uma guerra européia, fracassaram,

e IntranS I
hoje, diante da decisão do gabi-

- GENEBRA, 17--A Argen- LONDRES, 16-0 cor- nete britânico de não fazer retirar
tina recusou-se a tornar parte nos responde nte especial do unidades do Mediterraneo.
sub-comités encarregados de exa- -Daily Telegraí-, em Dire- Em círculos bem informados

a I ng Iate rra minar os problemas relativos à or- dawa, informa que, segu.ido I
adianta-se que, em seguida à con

ganização do apoio mútuo ás san- calculos dos circulos Incre- versa queteve com o embaixador ita
ções econômicas, propriamente tli- cedores de fé, ú número to- liano em Paris, o ministro Lavai

tal de mortos registrados conferenciou com o embaixadortas.

pelas tropas abissinias cm inglês, Clerk, sobre a possibilida
combate na Etiopia, princi- de de reduzirem os inglêses SeU

palmente na província de poderio naval no Mediterraneo,
Ogaden, eleva-se a da mil, enquanto a ltalia diminuiria os ele
muitos dos quais vítimas dos i tivos militares na Libia,
gazes aslixiant.s que, á ba-
se de clorine, afétam os pul- A ESQUADRA BRlTA
mões, causando sufocações NIC-\
por vezes mortais.

Florianopolis, Quinta-feira 17 de Outubro de 1935
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a
DISCUTINDO-SE
a cessação das
hostilidadescon-

LONDRES, 17--A Inglater
ra concordou em não aplicar as

sanções á Italia enquanto se esti
verem discutindo a cessação das
hostilidades . .;. o AVANÇO ITAUANO

ROMA, 17- Anuncia-se
que o-avanço dos exércitos
expedicionarios italianos co

rneçará antes da "chegada do
gal. Badoglio em Adua, is
to é, provavelmente hoje.

SOMO A ITALIA FARIA A PAZ

LONDRES, 16 - A es-

na
GRECIA, POLONIA E
CUBA APLICAM" AS-

SANÇOES
OUTROS PA}Zfu� QUE

CUMPRIRAo AS DETER
MINAÇOES vA LIGA

quadra britâ"lica manter-se-á Das

proximidades do canal de Suez •
não fazendo cruzeiro.

m&PiliRAH d4

t
Polonia e Cuba já comunicaram GENEBRA, 17 -Esperam-

q lUé iia do 9ab ine e á Liga das Naç�es que iniciaram 8� a" ada hoje as comunicações
ffi1!l1 a aplicação das sanções, determi-j de Yuzoslavia e Tcheco-SlovaquisL_"��§ e

• ,�Iífi';i$,
'. 19�'

• • , •
nando a proibição de exportação que encetaram es sa. ções deter

PARIS, lO, -: N;,�s rodas pollt�cas fala:s� na proxi- para a Ital:a. minadas pela ::....iga.ma quéda do ;J.01'iece Lavai, em face dos últimos acon-:

tecimentos, principalmerrte quanto á aplicação das san-

ÇÕ'7S contra a lta.ia, que prouocou indignação na opinião
pública e d.vidiu o minisério em duas correntes.

Caso s<; con.irrne a noticia, o gabinete cairá com

a reabertura do parlamento francês.

A IMPRENSA DO SUL DO I amet icanas e especialmente
- BRASIL - quanto aos jornais do sul do

i'���n� ROMA, 17-Comenta-se B�:Sil, onde é numer�sa _e
nas rodas governamentais o p ponderante a colol1lzaçao

. ltaltana.PARIS, 16--0 sr. FranCISco fáto da Inglaterra estar em-

MOOADISC.lO, 16-Des- S. Nitti, :ex-primeiro ministro ita· pregando grandes sômas na

mentc-se oficialn:e:1te que u- bano e chefe da oposição ao fas- imprensa de todo o mundo OGENERALISSIMOETIOPE
ma esouadri1ha it,(J:ana tenha ciõmo e gue aqui vivia exilado, para uma campanha de an-

ViLm,'GO 11L'.ht.r ...'s e cnanças er.viou ao sr. Benito Mussolini, tipatia ao regime fascista e

em Garrach_;i, precLando-se chefe do governo peninsular, um á atitude da ltalia na guer, LONDRES, t 7--Consta de
que a esquadrilha somente telegrama afirmando a ma solida- ra na Africa Oriental. fonte autorizada que o sr. Tec!e
destruiu um depusito de i1lL,- ri,�dade á campanha da ltalia na Positiva-se que, dentre ou- Haw,uiatti, delegado oficial etío
lllções e !Jl ',-,VUlOU desorclen.n.J\hica Oriental, e oferecendo os tras regiões, o capitalismo pe junto á Sociedade das Nações,
ras ho�.tcs de Ul,la força qlu 8, â s�rviços á sua pátrÍa amea- inglês tem suas vistas val- foi númeado generalissimo de to-
marchava para Ghérlogubi.

'

gra,pelo imperialismo inglêl. tadas para as nações sul. dos os exercitos etiópitos.

Paz

GENEBRA, I 7 - repre
sentante da Venc7Uc la junto á

Liga das Nações d, claicu que re

c-bera ordens do seu gov�r[]o
para nortear a sua ação naquele
Instituto por uma politica de har
monia e confraternização.

ENCONTROS TERRIVEIS

LONDRES, 16- Informa
ções de Djibuti dizem que
foram travadas lutas terríveis
no distrito de Gerlubi, a no

roeste de Ual-Ual, falando-se
que as baixas etíopes ultra

passaram a 1.700.I
J

GENEBRA 17-A Oreeia,

Neutra! idade
americana

WASHINGTON, 13 - O
sr, Mac Swain, representante de
mocratico da Carolina do Sul.
declarou-se Iavoravel à neutralida
de dos Estados Unidos, decla
rando estar certo de que o Con
gresso votaria a lei permanente
de neutralidade ab .oluta, acres

centando que «os exportadores
bradarão aos céos e os produto
res farão o mesmo, mas devemos
escolher entre a neutralidade abso
luta e os perigos de entrar em

guerra e proteger os produtos.»

LO�DRES, 16 -- O Dai

A ETIO'PIA USA MU�I- ly Express clecl�ra!.se habüí-
.

tado para revelar que den-
ÇAo PROIB1D� tro das seguintes concessões

r
�OMA, ,17 -, A unp,rensa m'nimas, o sr. Mussolini es

ra scista pU,bhca, vindas da cidade tará disposto a aceitar a ces
de Adua?,"Informações que o CO-

sação eas hostilidades:
ma�do rmutar das forças d� oeu Primeiro -

que a Etíopia
paçao, ao proce&_'r" a� arrorarnen- seja c, locada sob o mandato
to de ar�as e mumçoes abando- da Sociedade das Nações,nadas �elas tropa'] dê" r�s Seyoun, exéto as províncias de
descobriu gra::de �lla?tJdad,:: dt; Shoa e Trigre:
b�las. explosivas t"b.ncadas em Segundo-que a Italia pos
Blr�I1lrg_hall, ,n� Inglaterra: ." sa reter parte da provincia
quais sao proibidas pelas leis m- "de Tigre, a qual já ocupou,ternacionais, inclusive as cidades de A-

A GUERRA SANTA dua, Adigrat e Absurn.
Terceiro -- que a velha

provincia de Shoa, a des
peito de continuar sob o do
minio do -Négus-, fique su

jeita ao controle da Socie
dade' das Nações.

O mesmo jornal acredita
que a Oran-Bretanha ficará
satisfeita st;! o lago Tsana
ficar compreendido na área
do controle internacional.

retirará _ freta
Medilerrâlleo

-

naa do

PARIS, 17-Respond�ndo ao apêlo que lhe fizéra
o sr. Pierre Lavai, presidente do Conselho de ministros
da França, para que a Inglaterra, afim de evitar a presun
ção de uma provocação á Itália, retire a sua frota das
águas do Mediterrâneo,--o sr. Anthony Ed.:n, ministro in
glês para os negocios da Liga dJS Nações, em nome do
governo de seu país, declarou qUI! o apêlo não poderia
ser tomado em consideração pê a Inglaterra enquanto a

Italia não suspendesse a camp.mh:l ela Africa e mesmo

porque o governo inglês se sentiria diminuido si tivesse
agora de recuar em suas providenci�s de óruem técnico
militares garantidoras da paz mundial.

p.. DDl.3 ABABA, I 7- O

nNegu�R depois de chorar quando
soube da tomada de Axum, (i
dade santa, chamou Abouma, che
fe da igreja etiope e ordenou-lhe
que proclamasse a guerra sagrad'l
afim de fazer surgir o maior
exercito que a Etiopia jamais
viu para retomar Axum e expul
sar o invasor da Etiopia.

GENEBRA, 17-0 Quartel General das forças ita
lianas informa que o avião pilotado por Bruno, filho de
Mussolini, foi atingido ontem por quatro balas de fuz I,
quando voava sobre a cidade de Makalle, saindo entre
tanto ileso o pilotv, conseguindo aterrisar.

I� ITTI
está

DESTRUIDO o DE-
_

I patria
POSITO DE MUNIÇOES Atingido pelos etíopes

o avião pilalada
BI\luno Mussolini

por
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10$ Por 7$800

8$ Por
9$ »

12$ »

7$5 »

7$ >

10$ »

13$ »

10$ »

9$ »

5tooo
6$>5JO
8.f,800i?

5$500
4$500
6$000
9$000
7$000
7:t;000
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I � Iopala I � Meias 11';ousselin ultimo tipo mod.rnis.imo
� Chiffoneie, as melhores meias do Brasil por

MOR IM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1 $200 � Meias de seda natural, reclame
Opala fina de todas as cores de

'

2$», 1 $500 �r.'" Meias" para homens artigo fino de

II li' '"
Opala Superior

'

2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango

U --Grafflatas� sortimento $e�n igua� jpor, preey@s ft{]r1rl���Sil;Q�os--
í � I
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�O �I mercadoriqs 20'/" maisbaratc qite .
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� .�,,'

Q�� rJ1\�j; �f� tJ I as praças
- do Rio e São Paulo, .
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.
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As senhora') e senhorinhas florlanopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres li�ri'fuios, pela fidalguia do trato e pela excelencla e duabilfdade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos ..
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13$ » 1 O'�OOG
8,:; » 6$0;)0

R/L 6$500�) »

16$ » 10$000

24$
35$
24$
28$
24$
15$
18$
24$
60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
» 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

i - J

---.

.�, �,f"�
_-,,-_;;_jl '� _�;;"!f

I
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Crep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30

cores de

Crep Marrocaín, sortimento de 40 côres de
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ele Soie q todas as cores de
Seda Pelica q todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento do 40 cores de
CREPE MONGOL FRACÊS sortimento completo de

toda s as cores de
Seda Laqne sortimento de lO cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos moderníssimos de
Taffetá liso para baile 95 ctrns. de largura

Estamparia das mai& ricas � mais medernas do RIO e São Paulo
eneentrar-se-ãe só na Casa lRES IRMAOS

Casaco de Pele, tipo da" clegancia,
Capa de pele de
Reriard de diversas qualidades de
Idem, idem idem de

5bO�000
J 1 O,,�ooo
50$000

1 íOn'oco
_________ Y."' ;n:.... IV.ó?� ......:l:"---------

Colch<.oc.Sde�Seda

por

100, »

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de
Crep Podange, sortimento de lOcares de
Crep Mate, sortimento de lOcares de
Crep Arnõr, sortimento de l O cores de
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de
Crep de Seda Chilein, 14 cores de
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de

-----,,:!;:"":í'S'�""'="---------

Morim de�côres e

14$, 16$,

13$000
12$000
12$000

18$ e 20$000

20J$ »,

Co'<has de seda com 3 bicos
Colchas de seda com ír.inja
_____•

If �- r.;; -.-�.,- .-

Linho, lrlan ·�z ·p�.ra-fO'�l(,íl:;

:'6'JOO
t;o'U(O

Liiho Irlandcz par(1 t-rnos d: homens, .l:·tign modernissi».o
{ 10..:.' I 1 � 1 ')( 14 1 r;, • c » ')r'J:' »>> 24'" 2 "8

.

l�e . iP, 'Ú ) .,)
� .: iI:) b

_

I (�, i, � ) t-I �iJ ) .-;"'-, V'i I C /�' ;)

---L-j n h <.)
'""

e
L

t; raí;�e-
Llt'-JHO BELGA' de 2.2CJ II!S. ele largura i 6�lOOO
Linho de cores de 2.20 111S. de largura 24;; e 20 000
Crctoné meio linho 2 ms. de largura de 121) Por 9�ooo
Cretone 2.30 111S. de largura 5�:8uo
Cretone de cores 10 1 í4 de largura 6�ooo
__________ I!'""�;ro.;... ''I';;,...''"'f��------ _

Luvas=e--=Cii-rte i f2S

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35 ..� pGr' 25�tooo

Carteiras Finíssimas ultima palavra ele J 5$, .)rj$, 3511, 40\
5�1,$, 50$, 55$, 60!" 65t e 70$000

--�---�---�����--�

Capas de borracha

Capa de borracha para senhoras de ] 20;�
Idem» » » )) 160$
Idem» » » » íinissima de 200$
Idem» » impermeável ele homcnsde 220g
_________("'"�":g"p-�I;r--:-�,-- _

�v1eias='�,íG'usseiin .

Por lOO$'lpO
» 120$000
» 180$000
» 18()$�)oo

9S, 1"0$ e 11 $000
14$000
7$000
1$500
4$000

2$3 e

Ptl�,- . i i "'�t '-r"� -

.'�", ,\
't I L \a'-
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A GAZETA Florlanopolls 17-10-193'

Saldo do mês de }Jlbo
Imposto de Industria e Profisl'ão
Idem, 51 Veículos e Vendas de Placas
Idem, Predial Urbano
[dem, Predial Rural
Taxa sobre gado abatido

,

RENDA NÃO LANÇADA
a) serviços municipais
b) I.lpostos diversos

... Rénda do Cemitério Municipal
I 'Upo�to de Fôro
Cobrança da Divida Ativa

559$700
)5$000

DESPESA

Administração e Fiscalização
Instrução Publica
Higiene e Ássistencia Publica
Despezas Policiais
.Serviços gerais
Expediente e Publicações
Despezas Patrimoniais
Idem Eventuais

275$500

balancetes

r::1,19Iancete demonstrativo domovimento da Tt,j
s<)uraria da Prefeitura Munici� �l de Mafra, cí.

rante o mês de ...Julhc�e 193!::.i
RECEITA « a Ana L. Gre:n 50$000

c a adjunta da escola nuxta de Bôa Vista 80$000

5:593$000
261$000

1 :226$300
1 :291 $500
384$000

HIGIENE E ASSISTENCIA PU'BLlCA
Pago ao Dr. Corrêa, visita crianças doentes no Butiázinho 100$000

c auxilio á Maternidade-Julho 50$000
c a diversos indigentes

, 6$500

PUBLlCAÇOES
11$900
2$000
70$000
5$800

DESPESAS POLICIAIS
Pago ao Inspetor de Veículos
Idem ao Carcereiro da CadIJia Pública

c de gratificação ao guarda municipal

SERVIÇOS GERAIS
Pago remoção de lixo, mato fecais

EXPEDIENTE E2:590$000
1 :124$00ó
156$500
233$300
250$000
89$700

75-8$700
39$100

574$700
e$ooo

.

282$500·
512$000 10: 133$000 10:408$500

4:561 $900 9:803'200

OBRAS PUBLICAS
ti) Cidade-turma de ope: arios e mat.1
b) Estrada de ltaiopolis+-zelador

. c) Estr::l.da vicinais-e-operarios
d) d0 E.-concertos feitos na casa da Coletoria

Estadual 1:554$000

673$900
180$000
1548000

BALANÇO
Saldo que passa para o mês de agosto

Discriminação da Despesa
ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO

Subsidio do Prefeito
Vencimentos do Secretario-Tesoureiro
De quebras ao Tesoureiro
Vencimentos do Contador
Idem do Porteiro e Auxiliar
Alugael do 'Prédio
Ven r:imentos do Engenheiro-Fiscal
Ider» do Fiscal Geral
Idem do 2' Fiscal

500$000
450$000
50$000

250$000
220$000
100$000
450$000
350$000
2208000"

fi

INSTRUÇAO PU'f3UCA
Pago ao prof. Jorge Ciemniewski-Maio e Junho
Jden, ao prof. Ananias da Silva, Junho e Julho
idem a Maria Josefa de Almeida, Julho
Idem a Alexandrina S. Lopes
Idem a Rosalina Sauer

, Idem a Matilde Steffen
Idem a Iracema Pettecs I

« a FTancis�a Picksius
({ a Filomena Stall
« a Mauro dos Santos

,

, SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
,.'.;. ".:, SE' (UE Bi+-Clubes do Estreito: Coqueiros, saco dos Li-

. ,

mões, São José, Palhoça, Bíguassü e Tijueas
:\.

AS BASES PREMIOS

UM FESTIVAL

Para Q entrega OeSSES prRml08.
que S2 Oará no Ola 29 Oe De
zembro Oe1935, "A eaz.ta" orga
nizará um excelente festival Oes
portlvo com atraentll programa.

\/j,.

2:590$000

Pagc 5 fonogramas
Idem por 1 registrado e 1 expresso
Idem ao «O Trabalho" de publicações de
Despendio . com compra de sêlos

DESPEZAS PATRIMONIAIS
Pago a E. Pereila, condução material constr, Matadouro

» a A Popp 2 rolos de arame, cerca do Matadouro
« aos operarios, construção cerca do Matadouro
lt a Max Langer, ferragens Iornecidas, constr. Matadouro
lt ao Zelador do Cemiterio e Matadouro

83$300
100$000
50$000

250$000

65$000
75$000

296.p700
172$000
150$000

4$500
28$000
6$600

32$000

96$000
91$000
73$600
44$500
500$000

1:836$800
180$000

154$000

524$000
550$000
480$000

I: 124$000
\

\

605$300 10:408$500

6058300

DESPEZAS EVENTUAIS
Pago a Joana Gil'-lavagem de toalhas

c a E. Reibnitz, lavagem salas da Prefeiturá'
,. Werner & Wormsbechet I 6 vassouras de cipó

OBRAS PU'BLlCAS
a Cidade-Pago a G. Wormsbecher--conduçãl) de
pedras da pedreira Municipal a rua Ítaiópolis
Idem a M. Pereira e G. Wormsbecher-condução de
saibro do desvio da E. de Ferro a rua Itaiópolis
Idem a G. Dequech, ferramentas, prégos, etc.

'

c a A. Popp Jor.-ferramentas
,. a Max Langer-concerto de ferram-mas
« a M. Fontana, por conta de macadame fornecido
c a turma de operarios das vias urbanas

b) ESTRADA DE ITAIO'POLlS-Pago ao zelador

c) Estradas Vicinais: Pago a J. Paschoal, de serviços
prestados na Estrada Est. Avencal-Rio d'Areia

d) DE CONTA DO ESTADO:
Despezas feitas com or reparos da casa onde! funciona a

Coleíoria Estadoal: Pago a G. Selonke 244 kilos de ferro
Idem a J. Sprung-c-construção de uma caixa d'agua
Idem a G. Leyser-colocação da bomba e encanamento

Total de despezas efetuadas:

156$500

89$/00

"

758$700

2:673$800
180$000

154$000

1:554$000

9:803$200 1
j l

FERNANDO.KLEINMAYER
Diretor-Tesoureiro interino

Mafra, 5 de Agosto de 1935
VISTO

PEDRO KUSS- _ Prdeito

• ..,1I1r •••allor
de 'II.II.I?

(nome do clube)

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

CAFE' BOM S
..JA

Praça 15 de Novemb
.Antonio Paschoat

3,15 hs. no Rio de lanei
7,15 às 11,15 hs,
23.05 Anuncio DlA

mão, espanhol). Canção paIalemã.
����������� 23.10 Radio feminino: I
Banco de de livros para a mulher.

C
'

dlt p
23.25 Dansas VIenensesre I O O- Beethoven. Heinz Lamann, no

Pular e Agri- no.

23.35 Noticias sobre a ec

cola de San- mia alemã.

t C tharl
23.40 Entremeio.

a a arlna 23.45 Ultimas noticias{em·
mão).

(nome do clube) (Soe. Coop. Resp, Lida.) 24.00 Uma noite nórdica
Rua Trajano n. 16 lista: Lissi voa Rosen; Ma�

I (nome do votank) (nome do votante)
- I (Edificio próprio] Werner Richter-Reichhelm.

, __j ) .15 Ultimas noticias(em e

E t· Comprae para vos conven- Capital 136:700$000 nhol).
• • cer O formidavel e economi- Reserva 56:424$498 1.30 Musica variada.

d.Dent• ., co SABÃO INDIO. RECEBE DEPOSITOS
2. r.5 Atualidades.

jCONSCIENTE DE SEUS LEGITIMOS INTERES-
--------- 2.30 A hora dos aLto:es:

ANOPOLITANO DEVE' CO PA6AHDO 05 Brandenburg. ; :'SES, O POVO FLORI M Mande nome, edad� e al- Nas grandes luctas que desdo- 2.45 C.an(',õe!: popR PAES NA SEGUINTES JUROS: :r -PRA guns symptomas, çorr. enve- bram no campo da actividade so- 3.00 U� !loticirADAR I.A 10. DE DEZEM 8RO,: loppe sellado para respostas cial ou commerciaI. o espirita mo· CIC Limitada 5'1. ala. mãdJ.
de José Francisco da Silva ao sr. Guimarães, á CAIXA derno e bem equilibrado utilisa o CIC. Avi�o Pn�vi06·1. ala. 3. I 5 Leitur� a;u� ,:·::idanha Mannho, 8, a única que fabríca pães de 60 I POSTAI N.-23-Nictheroy telephone como a mais inprescin- Prazo FIXO g·l. ala. (�le'Q)áo. esp.). Oes

o

gramas. E. 00 RIO. divel ci.� necessidades f _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ � Iafsa1ao, espaiilRii)�'

Diariamente, publicaremos qua-'
,

5erão eontertõoe aos primeiros
tro couporis, oivl�idos em õuce e s2gunOos lugares. Para a sirllE
shi!:s, ccbznõc aos 5 clubes 00 A. Oa qual faraD perte AthWco,
repital, ou 51Zjam 05 flllaOos á Aval, E'lgu�lrenslZ, Irls e Taman
f-'. r. O., a série A; li! aos clubes Oaré, "A f5azeta" conf�rlró uma
uo Estr�ito, Coqueiros, Saco dos rIca taça, com gravação e", .euro:
Llrnõea, 5ão 1osé, Palhoça, BI- Z. lugar J bola tipo Ingltsa. Ro
cucseú e Tijuras, todos n50 filia- melhor jogàOor ÔIl futllb61-..1. lu- .

, -,505, a série B. gari uma meOalha atr ouro; Z. lu-
f-l: slm, A 6AZETA quer res- gar uma meõclhc O. prata. Para

ponrer \I[S seus leitorlZs 25sas 09 clubes e )ogaOor2s 00 si,12 a,
.,1 "s,;r.miflS perguntas: publicaremos oportunamente: os
•• 1. ·:-:.i 11 .nelhor jogClOor ae tu- premias que: estêio 5enOo eulõc-
'DÓ " õoecrnente �5tuOaaO!l.'_

.-C�lol o clube Oe futeból mais HOTA-·Os jogaaores aoe clublES
alrnpútlco? fillaOoa nêio sRrl10 conlllOlrraOes
Preenchiàos I? rametlôos a IZsta Oentro 00 82rle B •

.

Rl.'dação os coupons que publica
mos õíortcmente.e-uoe Oomlngos,
ás 9 horas, far-se·ó a apuração,
rorn a presença dos InhzrlZasaOo�.
�'{nrA: Us coupone Oe umc SIZ

r1e, que ÍÓ, zrn errc:raamente preen
chijÇi"j cem a inàlcação de clube: ou
;aqc AOr t)z outra série, aerêio Inu
lili;.··))", na apuração.

SE'RIE EI

(clube a. que pertence)

Qual o melhor jogador
de futebol?

(nome do Joga.dor)(nome do JogQJor)�

clube a que perltlnce ojOlador

L (nome Ido vota.nte)(nome do votante)

A SE'RIE EI

Qual o olub. d. lutebol
mal•. Ilmpatl"?

Qual o clube de futebol
maisslmpatlcc?

"
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A GAZETA

�������.��Y2?-�������3I rem enviadas pela diretoria da
�� .

)Ir � -I!f. .. VI:'ederação Catarinense de Despor- �
N V· d� �a�� t!Ia os, quer relativas a treinos, quer a .� i

• O S s a . I ·a �
.

I

- es=e

)gos, devendo unicament-e, �s d ' n
Desportiva -'-Ibes se entenderem com a Enh- !���;:�x��:::�:::�::: [,��lrr._���3;..l��oo�h

� � ide a que são filiados. Esta no-

Redator CYPRIANO JOSE' I.icação se faz necessaria ante
��������-

.6 diversas publicações de tabelas

que se tem procedido com incor
seu club frente o Atlético. Por

Cartazes
do \:,dia
CINE IMPERIAL

Em sessões ás 7 e 8,30
horas, a formidavel Joan
Crawford, vivendo, em TRES
AMORES, um romance tão
real, como todos querem e

gostam.'I Amor Materno-'-
I_����

CAIRA' o ATLE'TICO
reções,isso não deixamos de procurar

Acredita-se nos meio sportivos ouvir o arrojado arqueiro sobre o

e o Atlético não resista á ofen- jogo de domingo.
ia do Tamandaré, aliás bem Disse-nos Vilain: «Sei que o

snstituido nestes últimos dias.
meu c1ub é fraco, porém não de

) c1ub de Numas possue bôa
vemos escurecer que é o c1ub que

-Iesa, ale� de um arqueiro jo joga com força de vontade. Não
em e entusiasta.

. .
somos um Flamengo do Rio de

Trata-se de Vilain, o prova- Janeiro, porém tão encarniçados,
'el substituto d � Bô.os, quan �o

quanto êle. Confio na vitoria do
ite deixar d � praticar o fute-

meu c1ub e o meu socre é de
\01. Mas-i-dize-nos a rapaziada 3 x L».
10 Atlético que não acredita em Mas assim, Vlliiin?-interroga-
.ontos» e, por issc, Irá ao gra- mos. Acrescentou-nosr-c-Sim, pois

�ado bem disposta. A situação contamos com elementos que bem
lo Atlético ainda pode elevar-

prometem dar a decissão de luma
c, tendo em vista a colocação dos partida». Deixamos Vilain mui
lubs concorrentes ao titulo máxi to satisfeito e desejamos que a

no de futebol. «feitiçaria» não vá virar por cima
Trata-se, portanto, de um jogo do feiticeiro.

m que se decidirá definitiva
nente a situação do l l rb de Apa- �

I
::;:0 diretor lecnico da F. C. D.
recomenda, em nota oficial que
só poderão ser tornadas em consi
deração as notas oficiais que Iô-

Itajaí quer o combi
nado Na morte de Luiz falou todo o povoado.

Da Capelinha, o sino, em vóz dorlda, em cante,
Ao Cura fez chorar. Depois ao ser chamado

Para encomendar o morto, o Cura. o velho santo,

CINE ROYAL

NO MUNDO DAS MU
LHERES, em sessão ás 7
e meia horas, . com George
Brancroft,

Con6núa constante o entusias
mo do povo de ltajaí que quer
conhecer de perto alorça do
Combinad o da Federação. Os

desportistas da c'd Ide vintiho es

peram. cada dia, uma decisão da
Entidade Máúma do sport cata
rinense, afim de apreciarem o que

possuem os seus irmãos de ideais

desportivos. Aguardemos, pois, es
se breve acontecimento desportivo.

Dizia olhando o céu de estrelas constelado:
....

,: -�-Não creio que por ele a mãe derrame um pranto,
Mas, sim, que louve a D�(1s por ter emfím matado

O fílho que a espancava e a envergonhava tanto.
CINE ODEON

O ULTIMO GANOSTEP,
film emocionante, realista 'e
soberbo que o «líder» ofe: é
ce, em sessões ás 7 e 8,30
horas, aos seus frequenta
dores.

Mas, ao chegar á. casa, o humilde salvador,
. De súbito. estremece e mudo, triste, absorto,

Contempla um quadro em luz que lhe apresenta o amor:

A velha e infeliz mãe, na angustia que a trazia,
De joelhos aos pés do ingrato filho morto.

---Vencida pela dôr ji não chorava. •• Ria •••Empatados
CINE REX

A MULHER DO MEU
MARIDO, com Elissa Landí,
.is 7 e 8 112 horas.

Estão empatados no Rio, á
frente d 1 tabela, dois clubes de
[cteból, o que muito vem preden
do a atenção espo. tiva da cidade.
Trate-se do Amcrica e do Flu
minense, este último vencedor do
Flamengo pelo score de 2x I , po
rém ainda não aceito pela opi-

Trajano MARGAR!DA
(Do livro "R emíníscencía"),

F. C. D.
mando Jesus de Brito, emprega
do no come: cio desta praç 1,

AHIVERSARlD5

Festeja hoje a data aniversa
ria natalícia a gentil senhorinha
Ivone da Luz Montenegro, apli
cada aluna do Colegio Coração
de Jesus e filha da e;tma. viuva
d. Laura da Lui Montenegro,
professora do Instituto de Edu

cação.
A aniversariante, elemento da

fina sociedade ílorienopolitana, serà
hoje, rnuitissirno felicitada por
suas amiguinhas.

Ocorre hoje o aniversario na-

I
talicio da senhorinha Otília Viei
ra, filha <lo sr. Nicolau Vieira,

I

chefe das oficinas do nO:50 conlra-
de "Dia rio da Tarde".

IClO.

VILAIN CONFIA Bebidas Nacionais E Extran
geiras No

CAFÉ ..JAVA
Praça I 5 de Novembro 26
flnlonio Paschoal

Anivasalia-se hoje a senliori
nha Humbertina- Mach"ldo, filha
do sr. João de Deus Machado,
funcionaria federal.

l . Vilain, o admirado arqueiro
lo momer to, confia na vitoria de

fAZEm Atias HOJE: . EMLflfE
.

á se'nhorinha Almerinda Gercí Amanhã, ás 14 horas, na Sala
B. da SJveira; das Audiencias do Juiz de Paz,
..

0.' menino Norton, filho do sr. nc Palacio da Justiça, realiza-se o

Por. firo Gonçalves, despachante enlace do sr.: José Gomes de Li-
aduaneiro,

. I ma com a srta. Zílda Brito.
a senhorinha Alexandrina An- _

drade, residente em Capoeiras. OUTROS PARTEm:

Para o Rio de janeiro seguiu
pelo "Carl Hoepcke", li) sr, dr'
Francisco Bohtreaux, engenheiro
(hefe da Fiscalização dos Portos
do Estad0 .

Fei aros ontem ° sr.

Seixas Ribeiro.
Hé'Olique

cHE6Am UM5,,,
Rt�gi;;ta-�e hoje o aniversario

I natalicio da gentil senhorin�a M�-
I ria

de Loudes Tavares, drleta h
lha do sr. c ipitão Jacó Lameu
Tarares, operoso prefeito muni

cipal de Tijucas.

I
DefIue hoje 11 data aniversaria

da senhcrinlri Liene Gondin, fi
lha do sr. Vasco Gondin, repre
sentante comercial.

. Está nesta capital, o .sr, Ge.le
sio de Mira�da Lins, gerente do
Banco Nacional do Comércio em

Itajaí.
Para o norte do pais seguI.

ram pelo Carl Hoepcke, o; se

guintes passaheiros: José Picolo
Junior, Alfredo Cardoso, Dercia
Vieira Melo, Ilse Ohl, Antonieta
Caldeira Coragem e fílhos, Os
car Lisbôa da Cunha e sra.,
Bernardina Coelho, Diamor Coe
lho, Arnaldo Maranhão Fílho,

Está em festas o lar do sr ':;lice Schultz e filhos, Irma Fre
Candido Freitas, com o nascirnen- usch, Leonilda G. Araujo e AI.
to do primogenito Luis Fernando, I fredo Cavalcanti Melo e sra,

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

28 DE

BEMTE MOVA

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A

SETEMBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

1111.938 -- 2.465 -- 3.555 - .. 13.897 -- 8.064

Està d� parabens o lar do sr.

Migud Malty, com o nascimento
de um robusto garoto que tornou
o. nome de Fernando Moacyr.

Ar-Faz a nos hoje o jovem

D. Dilia ACOita de Almeida, Ilha do G »verrudor, D. Fcderal=con-

templada com CAPITAL DUPLO
.

Rs.

Sr. Richard \Vild, Capital Federal, Rio de [aneíro+contemplado com'

CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. Meton Gadelha. Fortaleza, Ceará -contemplado com

dois titulas de 6:000$'000, recebe
.

Rs.

D. Alice Leal Chagas, Estação de Urnbú, R. G. do Sul-contempla-
da COI11 Rs.

D. Wilma Atbuquerqü>. menor, S. Paulo, S. Paulo-contemplada
com. Rs.

Sr. José Aranha p.js. filhos Jorge e Maria Conceição, Muriahé,
Minas Gerais- . contemplado com Rs.

FreiJosé Maria Casanova, Recife, Pernambuco--contemplaJo com �s.
Sr.Elyseu Leite, Natal, R. G. do Norte-contemplado com um titulo

liberado de Rs.

Sr. Romão Grasinso, Uruguayana, R. G. do Sul-contemplado ,com
um titulo liberado de hs.

Sr. Coroliano Dias de Carvalho, Bahia, Bahia -contemplado com um

titulo liberado de Rs.
Sr. João Rodolfo dos Santos Filho, S. Francisco de Assis, Rio G. dq

Sul, contemplado com um �itlllo liberado de R.s.
Sr.Miguel Mírisofa, S. Paulo, S. Paulo-contemplado com um titulo

liberado de Rs.

nião corno vitorioso do importan
te qrta!Den.· O' Flamengo, corno
o Fluminense ou o Árncrice , po
derá ser campeão, Tudo;' depende
das futuras jogadas, entre estes clu-
bes, levando, se em conta sempre

\'
.

a inteíerencia desconcertante do DIA 17 DE OUTUBRO-S. EDWIGE�
Bonsuce�so.: H�j� �ista os dois j O�---
que já caham diante o clube da 1869-Morfe de Tttiophilo Ottoni-Na cidade do R4,
Estrada do Norte. '.: '. d! Janeiro, deixa de existir o grande democrata senador Theophilo

B .nedicto Ottoni, q e era, desde 1861, o homern mais popular (;IT'
todo o Brasil. Nasceu na então vi!ta do Plincipe, depois cidad..:: do
Serro, na provincia de I"linas Gera('s.

No festival do Figueirense F.C. 1896-A' categoria de municipio -Em virtude da Lei
que se realilará em 24 de Oulu� n. 244, d� 17 de outubro, foi o distrito de Campo Alegre elevado
bro próximo, Iris e Figueir,�nse á categoria de municipio independente ao de S. Bento. Essa antiga
decidirão, em prQva amistos�. o freguezia foi criada, pela lei n. 1240, de 23 tambem de Outubro,
empate que tanto comentario trou- sob a invocação de fregueiia da 5.5. Trind3de, LOm séde em Cam
xe ao lIpo'rt catarinense. O Iris po Alegre. O seu territorio e formado de grande e fertilissima área.
possúe atualmente ��a equipe que Exporta as principaes m:ldeira" como-pinho, amarello, branco, chi
sabe honrar a tradição do clube fre e rox,),. umbreia, cedro, caneIlas, sassafraz, tarum3, aroeira, angi.
de Daux e o Figueirense nada dei- co, caronelho, aracarâme, c'ambará, cabriuna, ipé, jacarandá, etc.
xa a desejar, pelos esforços inces- Campo AI�gre e�tà situaJo de 600 a 800 metros acima
santes de Poly,.o seu maior ani· do nivel do mar. Exporta ainda, em quantidade, herva-matte e to
mador em todos os tempos. Está das as' fructas européas, trigo e centeio. O município é riquissimo em

assim a cidade aguardando um hulha branca. Ha, neIlI":, quatro bonitas caEcatas, no Rio Turvo;
L b jogo, que': poderá dar o result�do duas no Rio. S. Miguel; duas nú Ribeirão Represa, e duas ainda,Cam pOS o o do último encontro '�ntre êles rea- no Ribeirão Jararaca. Faz parte integranie da cotnm:ca de S. Bento

��N�O�T�A�-�R�eêP�r�oêd�uêz�iªd�o�pªa�rn�r�e�t�if�iCêa�r�in�c�o�r�r�e�c�ç�õ�e�s�'����������������!�iz�a�d�o�•.����=��_���e é�����im�rtank �ffida� roda�m.

SOR"

I' O
UTUO PRECI L.

12:000$000

12:000$000

-1'2:000$000

Pela historianossa
.

(Compilação de L. Nazareth)

6:000$000

6:000$000

6:000$000
6:000$000 Irisx Figueirense

6:00J$000

6:000�000'

6:0t\0$000

6:000$000

6:000$000
Estado deos Correspondentes para o

Santa Catharina
I Informações com

Cia..&

"- ,

.... --'
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DO:: �C>,�� espeâ:� Adola";- �h� ar�
<> � ."\J

horas marcadas 1}_" 2::.e n �,'e Ir�.
�:v

" ,�. - de Vapores
� �O''-�

� Raios X Encacrega-se de clazsif:caSêo, medição e EMBARQUE de
I� �\V Diatermia I todas as esjecies de madeiras serradas, beneliciadas', em tó-

H �, Raios Violeta

II
ros, etc.; cere aes e merc edorias em geral, rara qualquer

� �" porto do r\�ORTE e SUL

I Rua Felipe Schmidt, 38 Serviço gB rant.do e rápido
.,

I
Precos n-,odicos

1MZFF!'iif""'i' iii ue &&&6#. SÃO FRANClSCO' SANTA CATARli'\A

i���Ge���� O-------@GD&$GG�i}= ��\��t�O������... ��-----

I Comoanhia "Aliança da Baia" ; �
A·.'. i-�� Ia �! ��' "f12

$
fE!"UN�A-�A EM ! � ,

�

� ir Ld1""" 1870 � l\��."" ,. � _.._.,""S

! Seguros Terrestres e Maritimos ::::
� Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil � �

O

Age�te}s, $iJb·Ati�l1tes e Reguladores de Avarias em

do iirasil, no UruglJaí e lUIS prín�ipaÉs praças estrangeiras.

�
Agentes em Ftortanopolts :

� I
® Campos lobo & Cía. tB �
@ .e
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 I ��\� TELEFONE N. 1.083 ENO. TELEGRAFICO ALLIANÇA

.

�!1 �J
� ��
�1� EscrTtódos em Laguna e lta]al !

l���\�!f2.'''� �

� Sub-A.ger'1tes er""n Blurnenau e Lages tJ
� .
i.OGOeO_G1G-----O-----OOGOOO••CO ������•••$----,----�1l.eO�l:�·���B j

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

\fiíla Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UNi ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

O melhor presente e Natal que V! S Mde hrindar seus {ilhas.

Linàa Vista Pünc.ramica.
E3ptenàiàa praia à!Z banhos.

Oprima nnscente õz agua pctovet.
Tefi'u1C5 ('(J;-)lpidameTlte ptcnce,

A VILLA BAL:-iEF,Rifl Di' nl a:

1000 metros 60 Pont2 r h:r,_ilio Luz
_

-,

800 ào 6ra�(,;2 fJunriç:! ["élzroi. em construcçao.
f-O"'" up c Escolar ')05� !3oite�x.

a "ge
ó

o Qistl'ictc loco ressoa.

,

.

'

dJ:'" r 'J-Servida pelas Linlias de Omnibus e. [orianopohs a oao

Pcssôa c florianopolis Bigüassú.
Prestações rncnsaes desde 3u$OOO

A 50riecoàe se encarrega õc construcção õe rr�àio:;;
05 lótcs aàquir.ào5. rn e

õ io nt e o poqur.j zn to õc uma zntruõc a

ur.sto li' o re,,:o te em pagamento5 rncne acs,

lnformccuo ccmpleias. á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521

ou com o co.rector EDUARDO NICOU:::H

D E

Pi:'3UIO Scr-denJper
DEPOSn O E ESCRIPTORIO

Conselheiro rv�afra, 126 '_ Esquina Pedro
Teieohone n. 1632

'

Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

fJtiino se�·�'wiço «te Bar
Ambiente seléto

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934

Ivo

�

/1

Rua

Prefiram sempre o ine

guaiavel SA'�ÃO 1010 de
Curiti ba.

Advogado

Ao som do repertorio do
"Java ..Jornai"

Rua Trajano n. 1 (sobrado
f ;çg;��4n • iIIIlfetiliD_zatZilIíIrsm..UIIIIIIIí'-iiliW_."'liHIiílIí"7.7fi1l'"Wi\l'II't�2__•
�
! DI�S.

Fis�ai -- .JOSE' MARTINS,

Praça 15 de Novembro
..

bem!

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

�
e
&
eAgencia Moderna de Pu- f.)

blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 �

I

todos os Estad�s

Formidaveis sorteios preprios, tres vezes

por semana, tedas as segun
das, terças e eextas-felras,

Extraçao cem globos" de cristal.

A rnaxirna !!St.!fa iii i�cmMtiôafÂeJ p!}i�, e� ser

t�ics �ã� presenelades i]elo P�:J
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Novas inlornações de ele- dem parte de cima" ...
mentes chegados de [oinvile, Assim se encontram as

dizem-nos que a situação coisas em [oinville, segundo
politica é ali cada vez mais o nosso informante, 11.1 espc
confusa, não se entendendo rança, todavia, de que o sr.

os elementos politicas locais. Govenador do Estado venha
Os antigos Coligados-diz a resolver deíinitavamente

um nosso informante-não as coisas, especialmente as

escondem o seu desaponta- que se referem á adminis
mente e indignação, em Ia- tração, entregues á vaidade
ce das repetidas manifesta- de uns e á inepcia de ou

ções de carinho e simpatia I tros.
que os seus correllgionarlos] --,-�----------

fazem, aqui .n� �apital, aos I ID) ,m a d o e e
elementos anshhan�stas, que

I ffr� ",�f!PI;l.;,� imã� �
foram naquela cidade os �í:':i�t;j �""CSJlli r.J'<.:i.\1

mais combatidos pelos ver-

dadeiros republicanos, como Na sessão de adem da As

por exemplo o sr. João Aca- sernbleia Legislativa Estadu

cio, cuja administração nu- a', os srs. deputados Ivens

I nicipal
foi desastrada sob de Araujo, Roberto Oliveira

[
muitos pontos de vista, de: - e Renato Barbosa apresen
xando profundo sulcos de taram projéto para que seja
ressentimentos ali. incluido entre os feriados o

Ora, a verdade é que tan- dia 30 ele Outubro corrente,
to o sr. João Acácio, como em homenagem ao comércio.

o sr. Plácido Olímpio, sem- -Na sessão de hoje do

pre que chegam a [oínvile, Legislativo, foi aprovado em

passam a ser os donos ela. discussão o projéto n. 15,
senhores da Prefeitmél Ii1a- ise:ltando da "taxa de di Jcr

nejando os cordds da' acl- sões" o festival COl11cmora

mínistração a seu bel pra ti vo do "Dia do Emprega
zer, não c bstante saberem I

do do ComércIo".

todos que êles se encontram 1 _

elTI franca oposição ao atuallgoverno catarinensc.
E sobre tudo isto, surge

a fjgura do sr. M']x Coli!l,
arrastando a aza ao Integra
lismo, na doce e van espe
rança de que este o venha
(l indicar para Prefeito, nas

próximas eleições.
Enquanto isto) na Prefei-

II tura, além dos S1'S. João

catar 1"48 n�fa ,I Acácio e Plácido Olímpi?tll!i� II i2 � IV manda o sr. Raul Cruz LI.

li"líi�a!K!..JIe ª"�� �f'��llma, secretario da �dilidad,eU ElI � II MU �!iH.'IIlJ � kJ"" � e parente do sr. Joao PI ca-

���....
ov-"'.� .......'.. n..

' ';e, ?'� :�'e
.li!� <f:.A0 II

�� '., ,'td�, t.U� �� " � 'jj � lj �v.� �"I >�11J.i;t �l�� lúIW _ _ ,_ "".," ..., � """ � ,I::" ,� ,_,,,� I\ô � !l

'1 �

. � v-��-.-_-_-_j
F-um moment� fugaz sóe bastará::=n'- ]
",.

tro alado de mil bôcas, mil olhos e mil ouvidos da Enei-

� d" Vila, com a certeza matemática do condôr que das

II'·
Jtur&,;; assinala a prêsa, arrebatar. cá-baixo, dentre a

· I

mole humana, os grandes predestinados a uma vida pai- ,

•

I rando suoerior á rotina e á insignilicancia.
· En' rernentes, aos que em pós lhe seguem, obstinan-

I do-se em conquistá-Ia e submetê-la, ela, que é mulher, ha

I de sempre esquivar-se e retrair-se.
"

I Por isso mesmo, vezes incontáveis o artista, o guer
'I reiro ou o sábio hão chegado, desalentados e encaneci

dos, ao pórtico da posteri-iade e, sem forças para trans

pô-lo. deixam-se rolar, vencidos, no abismo.

Genny Gleiser I Ha tres mêses apena�, esse nome

estranho, árido como um deserto, siquer uma emoção nos

despertana,
Certa vez, porém, Genny foi prêsa, quando assistia

'I a uma reunião extremista, em São Paulo. A policia do

�. I sr . Furtado de Mendonça, despist<lda, sentiu o cheiro de
ií! ch i.uusco, onde somente existia um caso amoroso, de

� I
uma banalidade enlastiante. E cuiz, com rnáus tratos e

[ crueldade, arrancar de Gcmny um segredo politico que

�: ela não entendia,

� I
Revoltou-se a, opinião pública, agitou-se o parla

U mento, os ministros disseram á imprensa que Gemny era

� i uma perigosa e sanguinária marxista.

'1"
Num instante, o martírio de Genny, uma criança

,

quási, empolgou todo o Brasil.

,j E sua vida, até ali indevassada á curiosidade do

�l mundo, começou, pela publicidade, a esbater-se e a de

� Iinir-se aos olhos da multidão. Dezenove anos. Uma linda

� ernigrantezinha rumena, cuja mãi se matára, na pátria
I! distante, atormentada por dolorosas provações.
11 Livre, sob o céo amplíssimo da América, o que de-
,1

vêm fazer Genny sinão viver a vida pródigamente, as-

pirando-a, como o ar puro, em largos haustos?
"

Mas, a imprecavída rumenazinha, no seu encanta"
i I mente, não contára com a truculencia policial, nem com
i
o fervor de cristão-novo do sr. Ministro da Justiça.

. , E a autoridade que quizera sufocar o mais leve ras

'11 zro l;a pseudo-agitadora, atemorizada viu-a surgir e ele

�! var-�ê, prestigiada pelas auras da popularid<!de) do asfi-
:�iallte terra-a-terfH, abúminavelmtnte comum r.s multidõe3.

I

i i A, estas horr.s, a bordo do ,(Aurigny", banida

�, do B�a,a como extremista, Genny Gleiser, famosa, des

:! perLndo paixões como a do repor�er de fi Platéia.

f, GeOi)y, a mulher que fez mobilizar toda uma Pl)Jicia,
1 singra o Athlntico, de regresso ao VelhJ Munào. qve,

. por ser velho, lhe ha de parec.er supinamente intotravel.lf; I
:! JOSE' CATARiNA
�=��,ED__mmBm ��u. �·�B�*�==m4m!4D""m;p�"

CiO.

,

Devem �eguir amanhã, a bordo d� _r,1ql1.e�e lta- Ainda agora, os elemcl1-

qllf'ra, com destmo a Porto Alegre, onde lrao VISItar a tos das classes con�ervado-
E

. -

F Ih 't d d' h O diretoria central do Partido
�xpos!çao ar!o�p: a a convI � 1. governa ar gauc ,'), ras foram surpreendidos com

d V t K d B 1 -

V d t d t Libernl Catafinens� està convo-

o�.,�rs... rs. 1 ar on er,. u,cao )I�n�, ep.u a
.

os es. a- a cobra.nça do impo,sto pr�-
dttdS CIG Campos, Braz Llmonge. 1 laCldo Ol!mplo, major dia] cUJo aumC!lto e exorbl- cando um congresw partidario,

Ti;-,.gn ele Castro, jornalista Trindade Cruz, Heriberto Hül- t ri'" tom a representação de, todos os

a"tc. . . - l' ,

s€) Cid Gonzaga, Henrique Voigt e João Gualberto Bit- Ora, como se sabe, o 01'-' mUTIlClpl,OS, e gne se reanura nes-

ten:ourt
.. .. çamento aprovado para o

ta CapItal a 15 de novembro E�e�çi�5
.

Os srs. dr. Rupp Jun�or e ceI. Anshhano Ramos, presente ano, acha-sc em próximo.
seguiram com o m�smo destl11o, de Campos Nr)Vos e La- plena execução, í1f.ida justi- _

ges, ond·�, respecttvamente, se encontram. ficando, nesta altura. o au- D,ü,�I!H'll �; �_' �,'� i'fii�

menta, que varía de 20010 lâ ��Q8ifJt:!I� rtY.��� Reaiizil.r-3e-âo nos dia 21 e 22

I ��.·'·I';,��0�:-��;�pa�rar_!;:::a::�b�e�I"'I�e�z=a�e�s�au�de�d�e":s
....

e::.;,u;t!:::::sr.:�d"'�e;s""n�t*es�,��!:�� I até 1 00 010, conforme a ca'· do corrente mês, das 1 J ás 15

ti' T
� ra politica do contribuinte. A «Caixa Telegraficn. Bendi- horas, as eleições no Tribunal

". use sempre fi Ademais, já foi feito o lan- Clente de Santa Catarina» pagou Regionll Eleitoral, para os feri(:'-

�� ��;1sta SUL B I O L �� çamento para o ano que no dia 14 do corrente, em ltajaí, I <entantes dos fl1nr�iO:l rios rúbli-
.- le vem. um peculio de 6:300$000 d.cixa- cos_ empIçgados e empregadores
�' (Formula do DR. BACHMANN) �,.�_ I d M I A

"

L I
,� �: A grita é grande, enquan- do por fa ecimellto e laroe a "semblóa egis diva do Es-

I �
A venda em todas as ph�ímacias e casas �i

I
to que, por linhas traves�as, Perti�a da Costa, ,.servente da tado.

.

r.� <ie perfumarias. � se procura fazer acreditar agem:la postal-telegratIca daguela Nessa eleIção votarão20 dele-
lfd,���",*.�����������",!���r-.'II�\... -f' d i"d d dI'·
•. "'......."""" ",,��.._�. ",,,,,,,,,,._..._-... - ..,.".-,..,...-....-..""""'..,.........."""'-"'�..",..... aos sacn lca os que a '01'- CI a t'.

. ..

,ga 05 e CHores, T M
��. .,_..;;- :1';ue;., FWnn E�����m�iil'!ªS!íiH$$.ç.::��!ilm\],�'"M'l.-.t-tiítttBl!t.:!.i!.l.WJiii�����:.:llt.������ ':;"-S:� ?}!jjii'nW�
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RIO, J 7 (Gj+Vcnríco.i-se um iiTl, ';-"( s'onante de
sasti e íerroviario num dos SUbLl! b.os da canital.

O incidente ocorreu na estação S. f'rancisco
vier com os expressos de Deodoro c IfJ1aSSLt, pouco
[ois das dezoito ÍlOf2S de hoje, 1c.11(:0 ambos se chocad

violentamente, ficando (JS ulti.nos carros elo Iguassu enga
vetados entre írcs V3gÔêS.

O desastre foi provocado por un. dc. arran]o da lo
comotiva) alegando o maquinista não ter percebido o sina
de imped'rnento da linha, em'iora os passageiros declaren

que o mesmo procurou frear. o trem momentos antes d
ocorrer o sinistro.

O número de ferido') é superior a cem, sendo encon

trados logo após cadáveres, presumindo se existre:n aind:
mais mortos, pa-a o que se está procedendo a uma risO
rosa busca no local do desastre.

Os jornais c-it.carn severamente a Central do Bra
sil, �azendo vc ;1112�1te apêlo ao govêmo para obrigar
sq ucia estrada de. ferro, a 111 -lhorar o seu péssimo material
�JL1sa de: conseCW1V'JS desast-es.

------,------------------------�

o VERDADEIRO
OBSTA'CUL

B n nll r. cl4l ';' ,"'>I d O."'� �,H J \.:; U n, ,_;t

O íu nclon ?!!S:nO (:�";,
J ustica I ROMA, 16 --:'-Jos círculos

�-�], oficiais é opinião predomi
Na Assembléa Lcgisla.iva do nante que dia a dia se tom

Estado, d::;u entrada c:::1 oficio do mas evidente O veruadeir
P id .

1 r> ,
.

1 A b " , T
•

sr.
.

reSl ente la .�ott(! oe l\p�- O :=.acu O que a .i1L>laterr
lação, proponc1v, plJil o 'X r;�iCl(' ,eprescJta para a solução d'
fu}u�-o, UU'11·'n',) (;� v 'lei 1 [,toe CO,iflitn :talo .; ;()pe.
dJS (unCi01111:"Oo d·_gli-!la Cc.rk. Se o R�·l1J U liJo iJCrmi

tisS2 a i\1l1:-30:'ni se�Lllr avan
te, e S-2111 t:I11Jara{'a-]o; em set

programa na Afm:a, mai
dois mêses ba::itarul11 para
ItÇllia tornar-se vitoriosa.

S1; f.P:l.Y(_J- �
Queixou-se á Policia Cen- O DepiirlêrLciltu de 2CUCilÇélG)

traI J�sé Sera�ião dos, Sa I-

t:m eàitJ que est 1 SE ndo 1 ublica
tos, pll1tor, reSIdente a rua 10 !�o Diado (':/icial, está irt�
Nova Trento, de que, na

I marodo
a aS'lJlr,jrem seus c,r,10.,

madrugada de hoje, quando, d ntro do p:azo' de 30 Jias� él

pas.sava pelo L�!'go 13. de; contar de J 6 do COlTd1tc, svb pe
Mala fOI agreclld? stl.blta- na de serem eXOIuados) por r.b�n
mcn,te por, um milItar, 19l�O- dono, os sq;ui.-.tes profc"so es:Va
ral1Co, pore:n, a corporaçao lentlm Qu:ntino dos Santos, da
a que o mesmo pertence. E cola mixta de Rbc:rão Fide-

O ......

g
.. '1 ftne �,�-�" 05-J U (;.!.U

.

H HJ "

irnpostos
Conforme cclil<Jl da Cole

toda EstadL1al de FI')1'ia:lOpc
lis públ'cado no Diado Oh
cial, esi.i selldo procedidc
Pela rei 'ri(b rcoarticàrj ncs

, >,

te mês, <: CúJL!'1ça da tax
de viação ter! estre, relativ'
ao 2. seme,:,(re do corrent

iis, no l':un:cip'o de BltH'1r:nciu, e

:Vla:·ia da Gbía Du 'rl'O, da c,

co; ; ;x:a de Gasparzin:lo, no

muni-::i,}io de Gaspar.
-------- , ano.

52Jão '6 e.::;.) aTI nn e rc Iai" ..--;-,---------1

C01l1rbei roa!1, 9 (Ed. IVkrcajo
Barbeiro e Cabelleleiro Três po r d ia

Lauro Mendes
A casa dos "Tres Irmãos".
Cujo stock é tio falado,
Tem pür hábito dizer
Que a ninguem vende fiado.

Mas, isso e um simples gracejo,
Velha praxe unicamente,
Pois a casa "Tres Irmãos" ,
Tem do fiado a patente.

Se dúvidam, V,,:8m hem
S,e a tirma nãJ í·:: aSôim:
-A casa org",lJ_o do povo,
-D03 irmãos • 'u-fra-amill.
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