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, A "TENSAO ANGLO-

I FRANCEZA"
GE�.,JEBRA, 17-0 intc

I resse dos circulos da Liga
.------------ cesvlou-se, dos preparativos

��

--:,�;.. das sanções contra a Italia,
:,�",�;;:;2:C;'�);1âi:3Y�'f?" para aquilo que já se chama

I a "tensão franco-ingleza'', a
I qual parece aumentar de
acordo com a opinião do'}
observadores.
Calcula-se que a negativa

C � L � A r�O I
do Gabine,ie �ritâ�ico relati-

,

F='... �r""'-._ ..... \.. varnente a situação naval no

Redator-chefe: 1\/'lar'tini-jo Callac10 .JI::':� ,'j:vlcd;te:-IJ'1(_O venha esfriar

-----------------,.-"'; i .1;ncJ� �lLlis as relações en�reSBxta-10ira 18 de Outubro de 1935 , NUMERO 3/30:os rmrustros Laval e Baldwin,
____ o _._�._�,. •__ - o • �

LO[\J DRES, 17--Segundo o

"Morning Pcst", oRas Gus
ft.8.. que recentemente pas
sou para os italianos, teria
sido assassinado por um

dos oficia is da sua comitiva,
dizendo-se indignado com a.
traição á causa etíope. I A V (>Z I:)O

Prêso pSI?S inE;:ê-1 Proprietario e
ses um avíador na- I

nano I
CAIRO. 17 -Um aviãoIA_N_O 11

.

I' L • r d t
I

;10 .ano 101 torça o a a errar so-:

b.e terr.tor.cs sudanês.
O pi'cto e seu companheiro,

• 1 r
m encontradcsem CUJO p��ü.:r ror a '-- ._.v ... ll<.lU�·

numerosas fotogr:_'.fias aéreas de
(elos l entes cstr"tegicos do Su

d�o, Iorarn enC;i; reg.�dos ..

Sem ligações politicas.

Florianópolis,
conírbuiud , para que re

nas ;am os nunores de que
muito breve o sr. LavaI será
substituído no poder por H er

riot 0:1 !v'landel, que foram
na fase critica da guerra
!�Jundicl ,�rJnd�s colabora
Gores de Clemenceau.

�����---�������

�;�:�;;;�=;:,;��-=--�--
,_

''";;�;;�*K�:';-:-::;;;':*=,�;��''; -:�;;;.:;.,;;����
P j\RIS, 1 a-I-Ia gra!:dc :1n-

sícdade nos círculos ofki'c-.is_
l-JC!O desenrolar (10� aconte-\. \.....0\..:1 .ILI" ��,,) ':.!I,t.-�

ci.men.to�., primc.ramer.te, d<.:- ;Pi)I;P!"�;f!(\ \ TNF�NTA�\'1(10 a 1'!-):1[)"h 0-" o ninis ..
v\.." r�,'._...l..l I 11 /"\1

l' i.._}_.."':';.(� ..
!!C \. I l ....us-

PI\Iro trances Pierre Laval ícz
'
. I:

Com o intuito de melhor' parte, pela partida de aviões estadia do «Calheiros da a Mussolini, que é considera- HJ\RRAH, 17 --Os italianos
informarmos ao público sô- ·l'an o correio aéreo e 'para Graça- cm Itaiaí c a vinda" da como inaccitavcl pela L'ga voam a U:n.1 ('iõlancÍa de 40 mi"
bre JS rumores que enchem e xcrt.icios militares, dando, com o mesmo destno, do das Nações GrJ(1 Bretanha e !l!�,q de jigj:,;il, o que indica que
a cidade de uma possível ,. assim.j irnprcssão de grande navio hidrográfico �:Rio Bran- Etiópia e em sc.umdo lugar, eper am, n·dinnte inten.o bom-

....

..... <1.._, I ,I ' ... � � � .... ' .. {"'< : • • � ..... ...... J,

Pc.turbação da órdem no' movimento. ('(P, que amem zarpou (,O pera ause i",d ..a lC2}-IO�)i(l b::.rd;i) aéreo em brgól escala ui-
,. r'

't'..I, L • 1.... -

pais, conseguimos colh.r Por outro lado, esclare- f�io, prendem-se a exercicics ClI11i1l iVil a p�:rgu;-;la li,g:2;;], lizCtf o iD,'i1}3 p(i�siv..J a infantaria.
hoje nos meios militares in ccrn-nos que a presença dos navais. acerca do anoio nuc pode
f(;rmaç�cs d':"_ que ...

o movi- srs, comandantes da Guar- Foi o que conseguimos esperar a Ing'atcrrt{ da Fran- EXEf'"CICOS i<OTURNOS
mente ue av.ocs õutern por nição Federal e Força Pú- apurar nas rodas militares, ça numa luta con.ra a 1::.:';<1. D2 DEFESA ANT!.AE'EEA
nós assinalado foi, cm par- bl.ca c cap, Antonio C. Bit- a despeito de continuarem a Diz-se que a Gran I're

te, motivado pelo mau tem- tencourt na Base de Avia- circular, na cidade, os rumo- tanha CSt<l �ecidida a ,;c(.l;:;- NAPOLES, 17 -- Foram rea-

t':ü qLIC obrhInu os aviões a ção Naval explica-se pelo res a que nos refer!l11iJs em íélr as sauçocs contra a rL:- j;z,dc< p,,,,; '-"! ú\;ma no:t'� "x"r"
• U I' t' lr.r" .......::l.r{;�i.1C 1; � I

•

I
"

..�
.. �

.

jU,l,. '.4C ": l

•

1 �-) .. '-

retorn�\rcrn viagem e, em fáto de ter passado ônten, :lOssa ÚIUr:lâ edição. �J, e O.Lei. . .1 f:,u.•. ,-'U.) Qt'l::11- cle 05 e'po-:Clal' d,� extmç,'io das
por Florianopolis, rumo ao ti vas, no Dl'ÓXlmO sáb:l.J�) Il,'7�-. n,í�!'" c _n particuiar,'s em

OS ECIPCIOS 1\ CAMI- norte, em avião do Exército, m ::31110 li 0- êél�O (.J,; Cju:: o� I' d"f'�:alJ�r,;:�:é�e;.
.

- .� .

ADUj�, I � - Ivhis �lgum�s r-··H-IO DA FRONTEIRA O sr. coronel Cabral Velho. A COL01-JíA ITt'\UANA 1"\:0 fr,JIlC0scs aprc';e.lt·�:n ul;je- O; �xerCiC;�)S eX'ew:L;ra'wse w�
centenas (; etlOpcS atrDJ.C)0S (la

\ Afirma-se tambem que (1 RIO GRANDE DO SUL ç 'ies. I b e to.!.'!. a pioviLcia. de Napo\.:s.região d� D,:mla H:íJderarrne" ALEXANí_)Rlh, 18 - A BOICOTAf<J\' 03 PRO-
ai'�'cswlar.JG-�e i'0 c( mando ita-I idantaria egipcia está movendo- O GENRO DO DUCE J::j- DUTOS INGLESES
li.'.liW em.A k ;tr, 11 \ c'cas;ão (m se metodicamente rumo á frono CAPOU DA MORTE

que os prrLdo;; da í"reja se en- teHa ocidental, onJ� O.S italjano�1
.

ASMARA, J 8 - O cond: P ALEGf(E 17 ��o'i�ia
, . . I se a d t·a acurl:'u1am C d D b f d

. : ---,.
--l [1_. -

prep;� r,a-S(5) L,jm .::� b a ta i i-. �_. -d··· :-.::-�Iregavam à cen;:-:o) 1, e preces segum.o cre :, '-'

-, IaUO, genro o uce c e e d se que, brevemente, POI ini- d
. I r_;-;.a --

pela s .cessão d:,,· a'ltor; a ]e,; ;ta-I continua'(1([;t.e llrti]Luia, tanks dt � esquadrilha aérea denominadjDis· ciativa de divers03 membros gran' e:3 p r'()po l-ç;e5 '3 S
li<.\l1Cif. asdto e aVlõe�. (perata, esc.apou da morte quando d stacados da CO�o! ia Ita"

ADv" ABAB 7 ..•

voava wbre o krritorio abis,inio. liana desta capital de co- .::-:i-. �I I, -:� )'.': 13 � � I l1-r1' ,1:1._!m !u 1) m-

«Voav'a lnUl'tt) ba·,·:ro-col'.tcq A '. •• d.�a---Clue a'trO)l"lfall"'1' .,. -'o L"':l,'� , ._,
"� illLlll1 acordo cor�l mlil1Cntes j)

-i
' _,. _ .. ,.' i'· ")·_'c 1.- .ih ,., ,., .) J·11·1l.-1 !!;t<i,) .;)rç1'1-

ê!e--sobre 03 desfiladeiros profun- ita!I,'a"o' (' do ;'11'''''1'1'(>1' do· Es_1 d:> o ataq:.1�, P�':t p,,)vin:i, d; O.i,� 1�;1 a 'l:T:;\), e n ,Jl13 ,;O:'Jlh;
.

• I ;,) ...... u ll1t\.. v
_ �.. . I

�.

lo�, quando da terra foi ai\' i ,de, tado, convocar-se;;\, na lü- lHe km p.)f O)FtULlS a:j'l �"i c,d.d: e \) n! � d) S� ,b �;i 'l,):!;ío,
í)Or meti"'"llh<idoras e tiros de fusil !ica Domus, uma g:·ande reu-

A�resce \ta'n gu � ai t,ai)B ih'i<\T1'l csU) a':icm I! hrt!,
sendo atingido o ap�relho em va- nião de industria:s, cU.n�rci" mente a IO�,�H.J. l� d� G li,lh;, o,d; eL�' :'':ci.n 11.;:1 Lo n.ll1OiO.i!'l

rios pontos. O motor p.lCOU repên- a!1tes e eic:1l':'d;):) prdf,s:-,io-
tanks e artllnarIa pe:õud.l: O com:lfJ,:b t';:!<)i)� e,t:i r:'5')\'fj,io ii m '.O':i

tinamente, mas quando cu supu" nistas da mesma Colonia a. to h c�:\to a:JU"!h P031Ç'i), q�l"! 3::: ,1'.:111 a :�j�,! .1.; U \LU 1 t, 1 1.>
lha que o aparelt\O i;l se eS�Ilél-

para t:·aLu li.1 organi7a ;iJo Sl��. �nvladas tr,:p.l3 fre3c�; d.� gll�rreiro; d l lróü >LsiiYf. '�l'I;,.dH
;ar de encontro, o motoe rec.Oi)i, h� UIO s's[i.:'máti(:o "b,)!cot>, DJIJlga, com COpIOSO m-:ltenal de g'leri'a.
çou a funcionar, p::rmitindo, a�sim, J I t

.

I' a s 11reparando terreno para um ata 1,'1.> J�ci6i:<."I. O' 1·'.a'l·.l'_l:'�'·,)S pro _ Lili S ing.eses, er .> J"

'-}ue eu sliisse de tais jJélfJ.gens L." adotado iiTI.�d:atamcllte pela
tem bomUbardeado por meio d,! lér), h.l)j ii" !O':I id.d s d� O.lJ-

perigosa ,». coletividad.:! italian.l dJ Rio g f,bur-, Mafld_il.!, S_h'aheloC1, e a pr >pri<l H Irr:�r.

ALEXANDRIA,17-Aproximadamente 200 aviõef '

j 1.' I
Noticias d� provincia de Oga:len sã> aCJ:d.:s em d!ômei:l�ir

italianos estão reunidos além de Soiloum, numa distancia DESMENTE-SE A NOTte!.::,
A, (O ..;u .

que os aviões italiano3 estejam fazendo Ui) de g.iZCS asfixi3.U e-o

de 60 milhás da fronteira, segundo declarações de dois de- DE UON1BARDEIO /:_):\C\,!1,M NA VIZíNHA\:� Afirma-se que, pelas facilidades d,� tD.�}po[te �J'>s,a capital
sertores somales do exército italiano. ROMA, 18 -A noticia d,_/ ÇA DE ADiS ABABA

a Harrar. e pela proximidade dessa região CO:;l a Sü:n t!: i b i1âuica,
- -

I fonte inglêsa, dizendo qu� os ae- ;� tropas etíopes d.:sse setor são as g l:'! se ac!-l1ffi com o melhor ap:!-
KARACHI, 17-0 20. Regimento Real partiu, hoje, foplano italianos bc,mbarde3;an, /-\D1S ABABA, 17�Aviõe� relhamento e ::om o mais abunrIant,� m1teriaJ de guelra ofensivo e

para o Sudão, á bordo do transporte E/ora. com bombas de gaz o gad) p' 1- italianos voaram pelas pIO- 1 Lnsivo.
A partida da tropa coincide com as noticias de que tencente aos subdito� blit&nicos eH ximidaJes desta capit< I,

a situação na fronteira da Libia com o Sudão está se tor- longo da fronteira da Scmalia btl lmeaçando os seus habitan- Concentração etiG�;ca
nando cada vez mais tensa, lilnica. matando soldados perten- teso r

c-::ntes às tropa3 inglê,as montada Um dos aparelhos pU1 n- e n"., I) ii ii IIen
fm camelos, é destituidl de qual. -,,-:lares que mais se aproxi- A.DIS ABABA 17 T 1 'h j I d. "- ,

-
� 0U3S as tfl U5 <.i0 su e o Oé3-

quer fundamento, ilaram de Ad;s Ababa) foi 'Ab'" " d -, .'. , .

, :e '.:3. lSSinlil cs,ao sen J m,)tl;lILJ�h,; 1)':],3 o ata:J1!c ás forças itrNenhuma bomba de g:az to um avi.ão d:.: ro.::conhecirne to ;·i�a' n"s "!a-j:c:n" (J-. O J , _! '..
b"� --;, �,<-. r-'.' ..

,',�

_

-- -- '1,f.uen, sen �:J U,:1 ao:; pnmelros o )etIVOSempregada pela nOi:sa aviação. 1 vistado na aideia· de Her- OI tz,r a3 CQ,1:umcaçocs ._hs trzl!Je.s pcn;rhJla;::::5 com a Somalia.
As únicas 10cBlidades da fron- rer, proXlmo á estrada di_

ttira da Som�lia sobre as quaif frrro de Djibuti.
a aviRção executou ações de gller- Esse aparelho não la!içotl
fc, nos ú!;imos dias, filo GerL- bombas, porém foi vis;di
ganbí e Gorrahci. distantes mô.if pelas bateiias anti-aérea:
de 150 quilômetros da fronteiw [:tíopes, escapando sem ser

da Somalia britânica. atingido.

LO':'�DRtS, 18 -- Acredita
c� q"c "- li1o];;,,_rra em troca de
" ...... V"•• -t)

Tdir;;;da d;_l. sua frota clt: Medi-
f,eguintes

( x,r�,-'n(H'.S.

ro]--rdinda d.1 1 ibi" das
,

.

1· J'

tropas ita tanas que excedem a
•

_ 1

Luaimçao normai;
• c- 1

20)--3 galanLa nrme oc ln-

cO!1(licina' apoio da Fr:n:ça no

ccso de ,t ique ita];a:lO.

SUBMETERAVI SE A'
ITl:.UA

L.ibia

(_': oni O Sudão

RON1A 17 --O govêrn:J desmentiu a remessa da

Divisão Metau'ro, do Exército reguiar, com o efetivo de

17.000 homens, para Tripoli, na colonia italiana da Libia,
e que teria sido posta na front�ira da Afri�a com o Medi

krraneo, acompanhada de varias esquadrilhas de bombar-

deio.

o SR. EDEN AMEAÇADO
GENEBR '>', 18 - Noticia

se em cutos circulvs que o sr.

Chefe etíope Déjam.atch. ccman- Eden r xebêu ameaças e adver
dante no setor de Ogaden, wlici- tencias a proposito da atitude que
tou envio de reforços com a ma� mantem no conflito italo"diope.

• •• 1 r f 1 d' 1

Xlma urgenCla, VJ5tO que aoutfO l� oram re ·orçaO<1S as fi!: iGas

modo não poderá reêistir ao :it�� de protes-ão d� que gos'é\m nor"

que lmmente e conservar por maIS n;almente os representantes d0S

ltmpo as Fosições que guarne- Estados membros da Liga d�s
Nações.

DjIBOUn, 17 D�SDáCL,� procu:l-:'!ntcs dt! Harra� inEor-
n:1.'11 ql_1c� os e\�o�::;s ,estã,) con:;·ntr:H1(_{) ceaten,}_3 d,� milhares de guer-

I.
iros ilas prcx;m,dadr;s da frentei:a!i1iu, C'11 prep,ual:vos plra uma

nporLllüe b·\t:;ba liil qual os nativo�> nào se pGd ;,ão rdirór lstraté-
:c'a"lM·t"' a illk"10' qu� qu�;ram pel·cl.r o c ��._.- 1 1 f

. -

,l
•

u ��.L '-'I l. ,,-,l,)

.\..
-

'-'.1

.". r' ..1\. 1.}J.H.LVI::! oa errOVla para
v� ltahanos, qae podenam se utilizar da me�ma rumo a Adis�Ababa.

REFORÇOS URGENTES

ADIS ABABA, J 7 - O

ce.
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Formidavel e

u

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

cores de
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
ToU de Soie C[ todas as cores de
Seda Pelica C[ todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de

'

Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONG6L FRACÊS ..

sortimento completo de
todas as cores de

Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

8$
16$

E
� e-----------------------
., "
•• ESTAMPA

----�-------------------------�

2

------_.� • _o. ":-_'\

--------_ ���

�"--.., .'-'1

rS:�,C1

Casaco de Pele. tipo da clcgancía,
Capa de pele de
Renard de diversas qualidades de
Idem, idem idem de

por 5�}O·; lOO
Por 1 1 r. !! I)

I

I
I

..

� II
•

I_�
f�.. ;,)

Estamparia das maía ricas 8 mais modernas do RIO 8 Sio Paulo

�I�liH1c'Jnirar-S8-ão 86 na Cala lRES IRMAOS �

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000 t
Crep Mongol Estampado Idem 12$00à �
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 �
Crep Estampado de

::*1!Síf!:�
14$, 16$, 18$ e 20$000 �

Monm de côres e opala �
MORIM de tores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 �
Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 �
Opala Superior 2$000 e 2$200 �

--Gravatas, sDrtimento sem igual por preços
. �

� �- t

r , • o---e=. 0._. _

f�'t 2 2 I ':;�::�;a�o2����ai�g�f{1�Z;�
{)k') I visto serem cs sus compras fei- 1'1{�ç�� �/iiiãaiiiiis_d_ÍI_Oé_ta_m_e_n_te_.iiiiiii§iiBiiiiiiiiiiiiiíiãiliiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii�
�!
�
'\':{L

�',f

As senhoras e senhorinhas tlorlanopolltanae sempre procuram a fHrr�c�sa,
Uasa Tres Ir.nãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídacie

dos tecidos e -por serem. os d� preços maís vantajosos.

I,
, I! i

I:

j I
I;
II
, ,

10$ Por 7$800

8$ Por 5$000
9$ » 6$500
12$ » 8$800
7$5» 5$500
7$ » 4$500
10$ » 6$000
13$ » 9$000
10$ » 7$000
9$ » 7$000

13$
8$

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de l O cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Cluffon Francês da melhor qualidade de 60$

)

R I A

»

» 10$000
6$000

200$ » 1 CC h'O
�����---_.__ ._--

Colchas c�e Seda

,

I'
,

!

I!
, ,

, I
I

I,I
11
I,
I �

»

» 6$500
10$000

Colchas de seda com 3 bicos
Colchas de seda com franja

rr.;-:;.�,,:;,:-.;:v!'r.'--·""-;I;"'1I

L; n h O i i' I ari>Cérez-ÂiJ"ara

?C -'h o

<\)",1)( o
--_._-----

»

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

I
i

, I
! I
; ,
, (J

,

.

,

Litho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissi.no
de 10$, 11 $, 13$, 14$, J 6'�, 18$, 20$, 22$, 24 S 2S':' c 28 �

.__ ���1]�_]�:z-:
i, , I ,I

Linho e Cretone

i�

")�)
�

ç '�:;::1
[;��J

ti

e
�. �

, .... I

UNHO BELGA de 2.20 rus. de larcura
o

0

Linho de cores de 2.20 111So de largura
Cretone meio linho 2 ms. de largura ele
Crctone 2.30 I11S. de largura
Crctone de cores 10 1!4 de largura

-----------�:�)t$J�------_.
LUV3& e Carteiras

24$
i2$

e 2(J (L.IO

Por �." '.\10

",'� \
,.�,) -)� 1,----� � f.:Jlid�------
,�,t-._------_ ....----------� � �1--.--. �'&:�)-_ .-------- �---

. ..... ..��.

.
.

.. _;;;,.,.,.,. � ._ .. .._._.c,._.............tI'_ �

,� "

J."J,IÜ
G.r.oo

.

Luvas de pelica de cabrílo da melhor qualidade
�O cet��. ge com�iÍl11el1to de 35)� por 2S·iooo

Carteiras FlnISSIl11aS ultima palavra de J 5$, 30.$, 35�,\ 4U,
54$, 50$, 55$) 60$, 65$ e 70,.()uO

---------������-

Capas de borracha

Capa de borracha para senhoras ele 120$ Por I OO�) )00
Idem» » » }») 160$» 120�?J\)�)
Idem» » ,> » Iinissirna de 200$ » i 80. OOJ
Idem» » impermeável de homensde 220$ » 18C;' ]00

________________v�����--------- __

M e i as'rvfõ��:;se! j n
Meias ll;ousselin ultimo tipo modernissiino
Chi/fone/e, as melhores meios do Brasil r.or
Meias de seda natural, reclame

-

Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

g*r, 10$ e 11�;1'00
1·, oco

71;000
1 �.b500
4'"];00,0

2$3 e

�
\tjli>.

--------- �;,!,
iq;j

TELE
I .. I
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rnara (Cemcílação de L. Nazareth)

A GAZETA
.----------------------------------,--�-------

� _,. BV'Govf�a�et!/a 1
,

--

DIA 18 DE OUTUBEO--S, LUCh8 EVANG
� ferro 8 tono ----·--OG�-
a U \j v�U 1541--Parfida de Cabeça-de- Vccca·---Palk de Santa
r _8 _* " Catharina, em _vjag,'m,' por letra, ! ara Assumpção, no Paraguay, o

TAMANDARE' E [O ATLE' TICO PISARAo, BEM celebre aventureiro bespsllhol Alvaro Nuno Cabf'ça-d::::-Vacca, que.]

DISPOSTOS. NO �GRAMADO 8) M r.-.-f'lan IIãO tem IIo is tendo sahido da Hêspanha nos fins Jo anuo anterior, para fazer ex-

-0-
" ploração ao serviço de Carlos V, chegára ás custas do Brasil, das

A t:,\bela do campeonato dej OTamôndarê"tememRomali� gOVL:'fiadores quaestomou posse, em nome da corôa rie Caslella,desde 25grau5i

futebol marca, pa.a domingo no o seu maior esforçado pelo de latitude sul, para baixo. l
um encontro de futtbol não me- concurso. Vem trabalhando, inces- RIO. 1 7 - O presidente da Assembléia maranhense s.. Depois de alguns rnezcs de: demora, que empregou em co-]

1105 entils:astico; trata-se de ta - santernentc, ahm de colocar Vi- Pires Fonseca, depois de ter assumido o Governo do E�tad(), lher noticias do Rio da Prata e informações sobre a viagem que

manJaréenses e Atléticos que se; )a:n. comunicou sua posse ao sr. Achiles Lisboa, pedindo-lhe a entre- projectara fazer por terra, mandou 03 S'OU3 navios zarparem com c). -

empe::1harão em prelio bem re- finalmente que.n se colocará ga do Governo. tino áquelle rio e, tomando cornsigo 250 besteiros e arcabuzeiro ,

nhido. na disputa de dois pontos na primeira arrancada de domin- A maioria da Assembléia Constituinte, reunida em separa- I
u:,sim como indios e guias ccnhecedores do terreno, poz-se em mar-

na tabela. g0? do, vetou e promulgou a Constituição do Estado, sendo nela in- cha o arrojado explorador, que chegou ao termo d" viagem, ap s

O Atlético tem uma situação Qual o ckL mais sicnpálicu? E clu do um dispositivo transjtorio que manda cassar o mandato do innumeras difficuldades vencidas. '

toda esp:;ci�,]; pois vencendo o qual o melhor jogador de futeból? I 5,'. Achilcs Lisboa. Em virtude disso o presidente da Assembléia
. 1570--Morf� = padre Nobr�f;�-ETl S.SahaduI: tal

Tômandaré e o AV;)l partirá re- São estas as perguntas que os n05-! deveria assumir o Governo mandando proceder o eleição diréta dI' BahIa, morre o padre jesuita Ma:,ocl do, !'hd.Hega, contando 53 ar.-!
�cjluto Fura o terceiro Jogar com demc:rtistas têm d,:; responder nes-Í ;lOVO IlOVernad')r. nos de edade e 21 de rcsiJcncia no Brasil. Foi o rti'IL'ilO provirv]
r ove pontos. Ficando o Avaí nos ses' poucos dias. Domingo, ás 9

"

O novo governador comunicou a todas as autoridades. de cial da sua ordem nesta pa.te da America c fundou o collegio de'

S�U3 ?itosj;i),Jnto�, rude esp�rança I hora�, s� proceder� nesta redação Rep�!?lica sua pos5e� mas o sr. Achiles peíUlalleCe em palacio c S. Paulo de Pirati�in_ga. .,,',' l' • ", A
' ,

li

dI'! vice-campeão e de terceiro co-. a pnmmél apuraçao. consiccra-se governador também. 1663-Fol am I estituiilos as suas pu! o ..Jllas-E ex-s

b:ado; si vencer o Atlético fi-I O novo governador, deante da perrnanencia do outro em pedida Carta Regia mandando que os padres da Companhia de J -

car.i pronto a enfrentar o Figuei- PARTiU PARA A BAl'A err Pabeio, vai pedir à. intervenção ledcrul, nos lermos da Cons- s us fossem restituidos ás suas egrejas e parocliiss de Maranhão e]

r .nze a 3 ele Novembro e, ain: I O Bctafogo F. �. pattiu: �í1- tituição, Grão Parà, c!�1S qua,es nã� podia� ser expulsos por tel-as fund�do á I

(Li vitorio.o nesta [f\rde, ter a tem, i'Gr,a o Esta?o da Jjala, Apczar da perrnanencia do general D3ltro em São Luiz sua. custa e, md:l,tTl,<1. I'lHi;:�! �dü expulses em comcq:..:cnCla dut
qu : deci lir em outra data a par- onde vai detuar diversos encori- do Maranhão, receia-se a perturbação da ordem, pois o governa- motim de 17 de JUlho Je 100 I. '

tida final do campeonato. trcs. der AchiLs Lisboa, eleito pela Assembléia, dscursando d. 1825-lndepcndc!!,_'ia dc) Brasi! -A Ingla�t:rrd reco!1hc�j
O que f(r vencido se colocará O embarque do ,r_flolafoyo foi I j'lilela do Pa!acio, declarou qu� não entregará o Governo e qlJe

ce ofllci::.!mwte a indepclIdcncia dI) Brasil. "

em s:::guneb lugar, ou s"ja vice- muito concorrido, Quando se fa-I goycrr:nr6, fendo .nccefsarÍo, a fer:o e fogo. f\ :ituaçào ali es- 1836---N_;scimenfo de '[jenjarnim COflstant-No por.!!!
c:"mp::lo de 1935, Si o Figuei· 1& em rassear sem gastar.-" iá muilo confw:t. Os politicos rnaranhenses aqui estão agitaJissi- to do lvlcyc:r, freguezia de S. Lourenço, Níc?htéroy, nasce Benjamim�
rense ve!!cer o Avaí este terá de Jogarão 50 b:)taf 0i�UcDSCS á • • • me,.

Constant Botelho d� Milg�H:;;cs, ()

i�t,eg[j r.,atr,i:;ta,
mü�hematico en

i�,i,iljO[lar com ks pe_1a a colocaçãO ';:9,24,27 e 30. :::-*J;::�_:n�:.;���r����y3;�"': I
nente e um dos maiS deChcaoü$ servIdores da f�epl.!bhca, para cujol

do �eg!}nclo iugar. � N ,� B
advento prestou o sw valioso concurso_ i,

Assim C')'110 se vê a tabela VASCO X CORiNTIAN? � _

os 'Bastidores � ENE��)CI?S AOS, AVIA- Fallece na m,d,ugillü dI..! 22 de j';lciro de 1801, t nelo;
G·nda pJde w'rer alguma e !ln- No campo de 530 Janua:lO, J� C E I

DO.\ES MILI rARES renunciado, dias antes, dc:vic:,) á molestia, a p,bta de millí:,lro da,

jJ)(td;'e mocHicaçào.
, nf!) Hio, os clu�s aci1ma se �e.II?� H () II ywood � RIO, 16 -Foi vetado o pro- In,trucção18P6'Ol!61ic�'1' C?rít'j�s f(\ T_:-IeWi:Pdho3'Ail:l govern0 provisoric ';/'

O Tamandaré cmLJora EeJ:l lontarão, amannã p'::.a terceira

I
:�r�..,��.. .. .....-:;.,� '�t b b f'·

-

JY, Orle [te _GSnZlto ,e ,ort,'u-Em Friburgo'
1 f !' d d 'I" 1'"

••._."",--<. � ...�•• je'iJ so re OS ene ICIOS aos d,. '.' 21 ",- d.' ;,l ·L L.'L" ;",: -' ., ,'i,'
ua1 p<-'\to gan\1o tUGO .ará pnra v·a, a,lm e cCIGlr :03 GOlS U1- ,

f··
.

d b f..
contan o atLn ..s } a",os __ " L..ac:", l."l" .. c:', () .,)"plra'jO poda Cl!�.

, 1 1,1
"

., F'lanco da� reCclltcS PC- O ICtalS aVia ores stJ -o ICl- "

,

J
' M .. d A'

' , c I -,
"

v "cer o Atltlico na tar(1e (. c timos empates. '\0 pnmnro ]0' ,,<I
( c:>

-.

'

•• c . _ 'd :;Iffilro ose 1 ai ques e ore u, naS�lUO em ..), oão lia Barra a 4

�o:)ing) rróximo. Será que o �o o empale fOI de um ponlo,;!] �U'.élS de H. ,(J., \Vells, rc- ai';' lIücnores c praças ° d-:� janeiro de 1867.
' I

I\tlétio cêcb frente o club de ;10 segundo o score nãJ foi "b"r- i c:)!'dJinO�; :lin InCidente
_

oeor- Exército e da Armada, quan-
v I, te' = d"ta wz O ;()(J(' ""I' o' •. ,( 111,10 dLlrallt� a produçao de do invalidadas por acidentes
..lO,:). � '-' . L_ .. j' '" o"� 'j "-:-

0 ':. i "-i'I" j\ 'T', W C ld 'F k d" serv·lços OU lesO 0- �s ad�' I·
no Rio) CO'JlO saí,à? 03 JviS Pll'l . / 1_ l\ a,l no ,ou, V'lor t t: '-{LI -

, .

f I' 1 'Ji""L'l"S" ridas em combatp
rtll

n
� t::H�� �::k.

Of[l�n Gl' p,:�adf
'

'l�;'���a·sc de um proble- Nas razões do��eu véto, o

'

va � liS ,a lne rl o
11J b�nico um tanto dificii presidente da Republica dc-

1 "C--
tJ

__

'

�_

,.L rc;oiv,-'r, e:il que a histo- clara que a Constituição Fe- ��----::
.:R'-""""'�""�""__'__

ria reg Llc:ría que lilll leopardo dera! assegUia o beneficio [J (J ,�U r. (���) �� � [l,JS
lpareccsse na alfombra de- da aposentadOl'ia com venci
fronte a Lima ca31 de ca111- mentl)s integrais, qualquer Meeti nfZ
po, scnd,) um verdadeiro mi- que seja o tempo de serviço, -

lagre Cll1 conseguir sua apa- ao funcionario que se invalt

rlção, a não ser que se con-I Jar em consequencia de aci-
vencesse o anin111 de per- dentes ocorridos na ,sua fun- G�'--------
ll1JI1(:'ccr ali dll1'ante alguns ção. Portanto, o projéto' em

!I!>,
•

�',

m;n�ltos. c;uestão viria apenas ratificar PIO 17 --FOI' 3""I1c'la lO n:l�a"
, "-1 . I'" I!�

R d Y " ·t 't··
\ , . ,.c." " ,,,:.lI úS I 10rJS (\.. ama- ,

! ,,:
olan oung, nOaüese�ro� os precelos constl UClOnalS. i�hã UIi! l11ceting d,) f,lli1Cí? lalisll;o pLÍb'i��, na ESPlanad�',:'�� da peça, teve n�cesslda __ I dO C;aste!o, �l� o:lde �uepo�s d� falarem varlos oradores, c� I

tL de fazercom que ul11leo'· A PEDIDOS fUI1CiOnarr03lrao�ü t,JalaClO GLlanalJM:t so:icitar ao sr. Gc.. '

pardo aparecesse derrepe�te .;;...".,...,."".-
,

tulio Vargas a re:lkssa de llala mensilgC:ll á Câmara aprc:'�
trcnte a um bUl1galow, afi_t11 Bilhete sentando propostas sobre o r�ajllstanle;lto, O Correio de.:
Je con��,l1cer algucm �él,S l'vlanhã, comentando o fito diz que o funcionalismo púbF.'
�:!!�,s lh:bllldades de, prestIdl-j Ao dr. Villarim,. .

I co e.scoiherá a Espl,anada ��o C,'lsteio, por ser iLlstamentll,'j'c>l·'.ll�)·· . I
chefe de poliCia I o lugar ond(_; o presldent� uctulio Vargas em 1930, acenot'

" Nao�� era P?,SSI VCI ,domar �

-

.

ao fUl1cional;sI1n com ;:1. garantia de plena justiça. ;.
'lul dl;:J::Jes felIllos, nem en- Está exposta na re1o'oa- Os te"""o" cIo r"q""I"lllC"t"() dr"" (I t ,I' 1.1,1tI" d

"

.
" J ' III! .) - ll'-, ", u::> ,êP!l duOS coava I

:on_r��' a g�lll,�, Ja I 2!��StIc�: ria G�IlL1�, uma fotografia do cand.o extra::miinariall1�'i1L� a Câmara dos Deputados par I
� \ �o,�, ? U,:lC? ,) ... rte!,C,�I1L� q_U�!Ol, .eJll par!e, a co.ncen- reunir-se de 5 �le r'�ovel,:lb)'\) a 31, de Dezembro, rean:nwfl"aO S,�,�1O t;llha Sido captu. aJu ti 3'rJ..J Integraltsta 111 Cidade as hostes dI) tuncloiJall:)íT1.J pübllco, ViS�i) a ju:-,tifi-::atlvé

'

ha seIS meses antes. de Blumenau, onde se reu- principal ser a votação do r�ajLlstamento. "

Construiu-se, então, uma �iram fmeia duzia de integra- A Comissão Mixta de ReaJustanlcr:to remeteu ad,'
alta c furte jaula de ferro listas".

"
govêrno da Republica os tr�tbajhJs da sub-comissão; acom'i·

,'111 10i'1l0 di) �cl para impedir Pena é, pau vos, .dr. Va�- panl.la.dos de um oLcio díLClldo que' dcixar2!11 de assina',I'
a ruga do animeil, pôr.em isso �oncclo�, aqtdd, !'2�ta. dUZla o n�inlstro ��abllco..: � d.:putado I L�ni'iqlle DvJsw,)rth, e "

i

trouxe a desvantagem de ser de ,fáto a mUltldao Imensa major f(;lUlmo de Fanas. Nesses estudos foi feita a adoçàc
obri,�_!(1r artistas e técnicos a qlle aflfll1;l'11"'" d I I d

' , 11 "I
'

,
,.. ,,;). e um p ano gera e tr,Wa,lO CO;iI a cO:Jvcn:cm:ia dfi

perlnancccrem junto a' féra, Na carencia de prcsti�io uma revisão demorada, no que não POtHJe S� deter a subl i
Recebemos uma carta de um A cêna foi finalmente fil- erll qtl' naa'� o O" ai

'-

1 I'
, ,

,

''''', <l ,v ;)so.' m o· comissao pc a carcncia c e tempo. Adeanra 110 I)ficio qw!'·
despOItista que d�5tja esciareci- mada sem nenhum cbntra- ral" a�llela .meLa dazla_" bem serão f\.�itas correções, quando I) projólo estiver em estudo1,
mei1tos sobre o comer, o que fa- tempo, devendo-setonvir, en· podIa redUZir as veleldarles na Câ,nara. Termina cllcarecend) a convenie!lcia de se.
remos amaLhã. O desportista diz tretanto, que, durante o, seu Op')Sici?!,1Íst.a� a simples "hi- feito ó reajustamento dos vei1clmcntos do fLlilcÍ'):lalismi I
52r reíncider;te no pedido, entre- preparo, não houve ainda ou- pótese lliqulda. civil.
tanto S0 hoje recebemos mJ. carta..tro studio mais improprio. ALFA

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

s�)ortiva
U

Ieedaiot: CYPfiIM.:O JOSE:'
�-;,�.;.:.m.:Ji-.s::.-.��_:��r'j]:':(;:r;�"'F""srvzrn ""W"'iS'r=n=n WY"t5i"'iH'ft"f'''M"tJ'tZ''''��

na Esplanada
C<''''�.-. � t- � o'C1.,,") C � ,

Juizes

E o

Foram escélla�o3 os juize3 .Ma-
no.::! DalJtas Gr;sll, paía a Ld-, JOGOS DE DOMINGO

d: segUl!d03 -ludros e Corlos de !\ lodach d,t Liga Carioca de

Cam'J03 pala a dos mlmc::LOS qUJ- Futebol marca para dO:Tlingo o,

I • .

'F�l f)
clros. Oua t) 80 cOilheciHl.:l';;') do �(2cll;;k5 Jogos: flmengo x

' OltU-

J'I'�7 Ca':-1"'0- t(' d ,e, J'�, c<\·�o Ib"m"1
:'\.:".7.a, cam;:Ji) dél BL)m�ucesso,

..... I.� . l.l l...J,:) ) _,.� '<lo \. ...... (\ • v i;;). •

i "t ';rildo'i
.

"cre""c'n: 'li·1 ·'_0 � G,'" r-- Fluminense x Bomwu'sso, cam-
�1 el .,::.. ""'"' � .... '_ 1 J,\,..,J...... 1 h.,

}.
•

um juiz COl!lDetê'1�e e endgico, iCO dO AmCllc1 e A:nenca x

."

1

_

� • 1 ,�·t d,ot..-, ( I', 1 Fi ''''(Q ,r,:

Os aUloLares ser",;, !0f:i':::ClQOS p::;- ,0 L. '-" _ame,o GO umt..cr:�e,

J I' ,., ('
,

03 • ris t .......

MAIS UM CONCURSO

!\narcc'; no mêlm::n' ° llm dcs-
.

J orfsta qL:CL::,J) \:;nçe.f a candi-

ô.lll:r a d:; j'<. .Ti' Ci1or, (�O L is, p_�r '.)

a')" fa"rd" .;, �:(·'_·1�.! {', !"'"'" n)or J')�1 .... D'J�h"':' l
. .;.._ �'":<' 1 . ·.1 1.1 \.

R.ldor de fu��:t--:o�?". rr:alf!-se de

j 'a'J')\m Ld _i,�" ,Fckrc: '; s:!IT3- «QUAL O CLUf3 MEU-fOR
ti,o dJ iOili'"dor l\l,blcf, tnel do OH,GANIZADO N/\ CAPI-

rd"-)-Legr�; que está di�posto a TAL»?
.

lr"bulLar (om Dau:,: para manter I .

,

A ' ,. '" J'
, .

cl fI-\ntenor no JUgu maxI.mo . .L")�';il.l, I, a, na proxllna, se.gul1' il-- eIra,
por cerio, t';l emas í,;,HS um �(,rlO! ll1�eliremos o pnmeuo coupon,

rival de Galr::gc, d) P.,I í, e Ca- que terá unicamente uma série,

1i'_0, do F:g'Jc:ren ,�, Para o vencedor dos cincos cl\i-

O jugado\ fvLJqu:éo, n:-dJen- bes da Capital, a direção desk

ser d·,) Figc.eilen3ê e p:�se:Jenlf!;- jornal conferirá um diploma, num

h:: do Tan,,:md _rf, informa-nos que rico quadro. Não haverá coloca
lü:ará pda candidaturd de Ca!ico, ção de segunJo logar.
pdu fig ,,,irense, tudo fszcnc10 pa- O COF:NER
r" vêl-o cô,mpeEo. [.",losq'-1íto, h
m. nt3D elo ter dáxado o seu unti

pO' ch:b, diz que tem os «p6s no

Tamandaré mas o coração no Fi

gdcirei�w) . Q;;ai será o do Atlé
tico? Conyém nã;) facilitar com o

E' com prazer que o.tendemos
ao pedido de um grande e desta
(ado de�porti�ta de Caj.Jital, que
nos pediu Janç�ssemos mais um

concurso com o sfgüinte titulo:

Iricolo� .

RIA

-R 'A 1-
?

�A
,-'
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A GAZETA Flqri,anppolis 18-10-193.5
---------------------------------------------

3
�

i E)alancetedemonstrativo domovimento daTe-
souraria da Prefei!ura l\(Iunicipal de afra, du

rante o mes' deAgosto de 1935

220$000 .

OBRAS PU'B�ICA� .

3:509$000 15:625$30016:230$600 a) Cidade Pago:) de frente a�. F. 6 picaretas
___________-'-'------

» a Casa f orcelana 6 picaretas "Math,)k"
a José Jurasceck 6 pás e 2 cortadeiras
« a E. Wassmansdorff Madeiras Praça e Boeiros
» a C. Hrepke S. A, 6 picaretas e 42 p is
« a turma de operarios Age sto

b) Psgo ao zelador da Estrada de ltaiopolis Agosto

RECEITA

SJJo do mês de 1'jlho
Imposto de Industria e Profissão
Idem, 51 Veículos e Vendar. de Placas'
Idem, Predial Urbano
Idem, Predial Rural
Taxa sobre gado abatido

RENDA NÃO LANÇADA
, 1\) serviços municipais
b) Impostos diversos

Renda do Cemitério Municipal
Imposto de Fôro

.

Auxilios e restituiçóes--receb.�'da Dir. Ret. dos Correios e

Telegrafoe-r-Desp. feitas por esta PreEeitur,a com 2

viagens 1 escrito (
Cobrançn da Divida Ativa

716$4oe
20$000

DESPESA

Administração e FiScalização
[nstrucão Publica
Higie�e e Assistencia Publica
Deeoesae Policiais
!lmI;inacão Publica
Remoçio de lixo e materias fecais

Expediente
Des!)(�sas Patrimoniais
Uem Eventuais

OBRAS PUBLICAS

DESPESAS EVENTUAIS
Pago a João R. M,Jreira, I viagem:a Flop!i3. serv. mumClp. 226$400

« a Elsa Reibnitz, de 2 bvagcos salas da Prefeitura Ago, 14-$000-
a Sotter Corrêa & Cia, 4 lampadas pI o quartel 14f;o�o
a Joana Gil lavagem toalhas 4$500
» de Auxilio á Comis�ão Co;r;m, Dia do Colono 10o$OGO
» ao Prefeito I viagem á Ci-pital ern sev. ,\lun. 222$100

605$300
4:416$000
1 :744$000
1 :22<)$400
2:764$500
532$000

736$400

12$000
462$000

2:590$000
1 :758$000

37$000
245$300

2:685$900
250$000
84Moo

1 :058$900
551$000

"'<1'7J,,'�OO

69$100
31 fj800
8h;G,)o
79�;()oo

1 :839$1 00

180$000

DESPESAS PATRIMONIAIS
Pago a C. Schostack, 278palanques p] cerca ao Müaduut'O

» a Müller Irmãos 1 tacho de fetro
« aoG. Dequech, pregos Pl cerca do Matadouro
» J. B. da Costa,' grampos pI cerca e Zcabos (lo'! loice
» a03 operarios de constr. cerca do Ml\l1douro
lO ao Zelador do Cemiterio e lVlatadouro

465$400
233f,OOO
384'000
4'5000

178$500
150$000

c) Estradas Vicinais:
Pago aos oierarios da Estrada "po�to Castilho" 161$500

» a V. Blonko. ki de serviços na Estrada "Espigão Bugré 102$000
lO a turrm oper. E'ltrada "Av,_ncal - R. de Areia Ago, 785%200

Idem, idem, idem do mez de Julho 456$500
Total�das despesas eíetuad- 5:

a) Cidade-turma e material
b) El'Jrada de Itaiopclie
c) Ef�rada5':vicinais

,2:110$600
180$000

1 :505$800 3:796$400 13:086$900 FERNANDO KLEINMAYER
3: 1 43$700 1 6:230$600 Diretor-Tesoureiro interino

Mafra, 5 de Agosto de 1935
VISTO

PEDRO KU5S·- Prdeito

INSTRUçAO PU'f�LlCA
Pa'w ? Trajano Borges-abril a julho 180��000
LL:�'n .:J. Maria J. de Castilho-maio a julho 180$000

'h
.

Ih 206$000Idem a Violeta Carraro=-jun o e ju o

IdêlTI a E\fr:da R. Niebisch-junho e julho 74$000
Bem Q AJzira M. do Vale-julho 50$000
Idem a Maria J. CowaJa- -julho 76$$000Idem a Rosa M. Peters-julho 100 000

« a Rosalina Sauer-agosto 60$000
« a Matilde SteHen-agosto 80$000
« a Maria J. de Almeida-agostQ 54$000
« a Iracema PeleIs-agosto 90$000
« a Ana L. Grein-agosto 50$000
« a Alexandrina S. Lopes-agosto 88$000
« a Fi!omena Stall-agosto 72$000
« a Edela Lenchner- ag�sto 80$000
c a Francisca Picksius-agosto 68$000
« cl Mauro dos Santos- agosio 120$000

C d S'l 98$000� a Antonio . a I va-agosto
32$

« a José Brandalizo-agjsto 000

HIGIENE E ASSISTENCIA PU'BLlCA

Pago a A. Voos 1 caixão funb. para indo Henrique de Souza 30$000
1 ·1"

•

'd' t 7Ql>ooo
« oe auxl 10 a vanos ln Igcm ea �

BALANÇO
Saldo que passa para o mês de setembro

,

'--
Discriminação da Despesa

ADM NISTRAÇAO E FISCALIZAÇAO
Subsidi./ do Prefeito
Vencimentos do Secretario-Tesoureiro
Vencimentos do Contador
[!.:� quebras ao Tesoureiro

7 '\
..ll. d\, encimentcs co auxinar a

, L''',':Yi, idem da Secretaria
idek do Porteiro
i.dem do Fiscal Geral
Idem do 2' Fiscal

.

t '�p ',.J'Aiug;,'el co ledo

Tessuraria

I I

DESPESAS POLICIAIS
Pago ao In�petor de Veículo�-a�os�o
Idem 3.0 Carcereiro da Cad�la Publica

« de gratificação ao gU�Ida municip�l-:-aiosto'
'< a -.'ipografia do Sindicato 200 edltaIs

SERVIÇOS GERAIS

8) iluminação pública-julho
Id�m, idem, de 1 a 15 de �gosto .

b) Re1l10çã.> de lixo e maienas fecaIS

EXPEDIENTE
Pago por 5 fonogramas Fls.

,. pOI 2 telegramas Fls.
» 1 conferencia telefonica

.

f·..··. l"

a.
0 "'.0.. Trabalho.

}) de, publ�c8ção de balancete Julho
"'-""� , '";an:,: & Irmão meta caixa penas

'" ':�ar,:d D ';qll�ch 1 bloco de papel
i.i ;)., PI '1.:11,lo ::()�1l com�ia de selos

Os documentos referentes ao presente balancete, acham-se ,í disposi
ção nesta Prefeitura de qllem os q�eira eX0mÍnar

"'PT' �"'W'!iE-a������"'J"��::.";,�

Grande cor;,curso de�,porti-I' ""-""==---==�.,....:.""==-o-

....
_�="'.=.;.='=--

vo de f:.\ Gazeta � �éé;�t"..!;')�,l �i�§F1.l!,';: �;� A �
11,'

n"''',lil<.,_· .... "_,I",VI\l"" .... l''l.,

!
3E'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Ta.nandaré I LlVRAf{IA NiODERNA �
SE'RIE B:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li- 1 bnccõn em 1885 �

mões, São José, Palhoça, Biguassü e Tijucas
I Rua Felippe Schmidt f.' 8 i

AS BASES PREMIOS �
{'ai;,!} püskl129 Ter. auto 1004 �,

i
C.d:;:p Ribeiro End. Telg. ;-

Diariamente, publicaremos qua- Serão conferidos aos primeiros

I: Ci,lMONE �
tro coupons, Divididos em õuca e segundos lugares. Para a série :,,_,. �series, call1enoo aos 5 clubes àa A, õc qual farão parte Atiético, i ,
'Capital, ou selam os fíliados á Auai, figueirense, lris 12 Taman- � Tvpogra::;LiG, E5h�., olyp a �
f. r. O., a série A; 12 aos clubes õur-é, "H 6azeta" conferirá uma 11 eni:Cd\<fncção, PGu!',.:.çuo, ,,'c
do Estreito, Coqueiros, Saco 005 rico taça, com gravação em ouro; 11 bolhos em [-'lHo Fel>;\.io I:re
Limões, São 10sé, Palhoça, Si- 2. lugar 1 bola tipo inglêsa, Ao """,,_,�....«=,,=y.�,

guassú t Ttlucos, toõoa não filia- melhor [oqcõor De futeból-·-1. lu
õce, a série B. gar, uma mei'lalha De ouro; 2, lu-
Assim, A 6A2ETA quzr ras- gar uma meàalha 012 prata. Para

ponõer aos seus leitores essas 05 clubes 12 [oqcôor-as oa sér!e 6,
interessantes perquntna: pubf icor-zrnoa oportunamente os

··Qual o melhor jogaàor de tu- premies que estão senõo culôu-
leból7 õosumentz estuõuõoa.
--Qual o clube 012 futeból mais HOTA--Os [oqcôor-ea 005 clubes

simpático? filiadas não serão conslàel'aoos
P,'eenchioos e reml2tiàos a esta oefJtro 00 si!rie S.

R"oaçêlo 05 coupons que publica·
mos olarlamente,·-aos àomingos,
ás 9 horas, far·se-á a apuração,
com a prl2sença 005 interessaoos.
HOTt=J: 05 coupons oe uma 52-

rle, que fOrem I2rraaamente preen·
chlào!! com a lnoicação oe clube ou

logaàor 012 outra série, serêlo inu·
tillzaOo5 na apuração.

3:143$700

500$000
450$000
250$000
50$000

250$000
200$000
'220$000
'j50$000
220$$000
100$000 2:590$000

UM FESTIVAL

Para a entrega oi!sses premio!!;,
que se oará no àia 29 012 012-
zembl'o de 1935, "A 6azeta" orga
nizará um excell2nte festiual à ..s

portluo com atraente programa.

Qual o mtlhor Jogador
de futebJ?

Qual o melhor jogador
da futebol?

1 :05St900

581�ooo

2: 11 (J��6oo
130$000

1 :505,�8oo
--------_._---

13:086':,900

1:750$000

37$000

83$300
100$000
50$000
12$000 245$300

1:790$600
895$300
250$000 2:935$900

13$700
10$500
8$100

30$000
7$000
2$500
12$600 84$400

Cornprae ,-, ri' voe convcn!.: l:J.., o "L-

cer o Ionnidavel e eCOlJOlnÍ
co SABÃO INDIO.

(nome do jogador)

Nas grandes Iudas que d€Ylo
Sra'u no campo da actividad;:! s()

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

te1ephone como a mais inprescin
divel da3 necessidades I

(nome do jogador),

(clube a que pertence)

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça' 1 5 de Novembro
,flnfonio Pasehoal

Banco
Crédito Po
pular e Agri ..
cola de San ...

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lfda.)

11hm Tr�jalll) rt. 16

(Edifício propri�)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

clube a que pertence o jogador

(nome do votante)=J (nome �do votante) I

PA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:
ClC Limitada

'

S'!. ala,
ClC. Aviso Previ06'!. ala.
Prazo Fixo g'l. ala,

(nome do clube)

Qual o clube de futebGI
,

mail slmpatlco?
Qual o clube de futebol

mais[simpatico?

(nome do clube)

(nome do votante) (nome do votante)

quenas e um chalet grande á lUa

Duarte Schutel, 25.
A tratar no CAFE' ES

TRELLA,VENDE.SE uma pequena ca-

. S8 na Rua General Bitten-
COUl't n. 67; mais duas pe-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr.

Ex.assistcn!c du

'" ,

/....:!, gl-� f?31�{] Aí n'"1

05 it.:l� � ;�� �-� f:[� �:;(
..

� � �l tJ

Sartori

�l )j� r," ,\ r 17 __ 1\T·' " ,A. "'1"1" i ," -; 1 ,: .... ; _') J. ... -.t.,) t ,i !.& \,....

• r> [""O 1,,: r- � ',,... (.' '1 t""" '1 ., t11- (10 hoiC1 «.:., ud, U,) !c dlUlll I _,<� I.L.i ,

3D3.r :CC:l c rn 1'1111 nr:::,! de
..

• • •

t "

atera, na : pr;):{illJ:cbrJc:; ue::;-

ta cap-tal, un.a gigantesca
baleia morta.
O pescador José Anton.o

C())iSt:tUl11'SC logo S2U pro
;:r:clD.r;(), resultando íort.:
contenda com 03 demais,
íe.rd ) de intervir ::1 policia
repartindo os dcsp 'Ijos da
ba eia c..t c: j·J(10S.
A bale.a tinha cêrca de 7ü

j�,:�,iro--" de !"'o:J1.fJ!l!TIento.cirngic?'-'OPCL1ÇÕC;31

�--------
.. ........-------_-

L�b('tiz.)ç�o
'I 'l"p -ssu.i uou

na cbr� cL.t vam

UF"\r, .

---"--'��----
-----

-------_._------

f-j zm: nl:;ic'a : .- T ral:'il;1':r.t.;)

�C:�l� ú:,::-l,'j�;LO c �,,--;r:'": c.1ôz

ncs:J:-r��, �,�.;"\, ;,a
v. rr r, 1·(··-- I ,.i"ph. 1353

�'�' to,
o)

r1' 18

13

I
(·\.::l'�;;'!/.:�.';: I(1;::-: 1 5 ás 18 !,o;c!s

I
1- .----.---- .. ------- ----I

::�o, j��!!f..��r{ ..�()jO P'nto,
'r���,h 159_:)

ás

I
12 (; d3S 14

17 horas

I ��, l'

--

.�, �-�; ,:�!.-�� IIt::_",.< J r, � .. ;;; -I.>� �.ft II

r-
-� .. r-, l""\\ ,\ '''! ,

I �
�

�','" �. d ',' � \../ I
I

t • C �LC� C'_;

ll.. �ias I.}� �!

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

rança de um allivio milagroso. Nada con ..

acgui.rú, Taes remedios estimulam os intes ..

tinos sem tocar a causa-e-o seu FIGADO.
EUe deve dastillm- diariamente quasi um

litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente, os alimentos não são
lii�cridos. :'� .. .c.Irecendo nos intestinos e for ..
mando g'a.z. '.:; que farão crescer o seu esto
mago, e o S�'�1 paladar ficará desaaradavel ;
surg-irão me..nchas pela pe1le e uma dôr do
cabeça iumei-tinente o atormenta+â. Todo
o seu o rga n ismo ficará envenenado.
As p ilulas de CARTER são infalliveis

para activar o .funccionamento do flzado,
Con Lêm nroprfcdades vezetacs notaveis.
E::- pcrlmorrte um vidro, Custa pouco. Peça.
pilu:.3.f' C:�nTER em <]ualqner pharmacia.,

(: ...._,.--_,...,..�-

lTrin�\�i.��s---r_:·t.�_·Z:/>.;l �L� (�e"

raçEo C l·._�hl)'.)' S--���!li5

��!i:���f'�:.��:.�v·::����;j .� E ;�.� :,)

ur�§J���:./:: �.;�?�

I
I�ua Tr�; i�._;"_i;)_, :�l_._. 1Fone �1 ()G4

_

-_._------

Das D ás n

\__�>�E:.
--':Inic�;r 5·_; á

D(.!s 16

�tSijPllE O
FiCADO SEfv' TOMAR

CAtOMELANOS

Ciru,gi�'.o 'JS:l '::( 1

J<� ,lI\. I)E(jf>' F ('\ ��O
---_._-----

-----_._._ ..

ta :.h� rn. l'::s .

-«:���;:_>t'!.'!!:"".��'"":""_"'='""��...::_......:.'!..�.��� :
.1

". ,.,'1 ..,.. �<'"'�,.,. t
h:rln:l tLI t:!.r.m'··.l !" ,;'H W

". • '!
,1 C:.:.C ��'�n0.:0, a ! ':'�_:("�,� r t..:�.i

C uzuda rm div r 0S L. U 'j �!l).[)'·
I.) E�:ta;l(J, d_:v" i'!!_�O S("s' v ....��a3 .

I, Presir.!Ct;i\':.:' (1 . ..1. Ç::'>·1S ::-1'", cc"_
, A J ., "'-'i

,�;'l'e n.es !til]"' I e ! ·r;;"-,1'.:1,(',I, CIL

��úvt"'f,bl"'" '-!.j'!��irr_ ) ;-·SrJl("!l�"" �'l. __ V .J ...... � 1_ � lj_l__',
_,." n"';'c,1)/0 '

"'I":"� � 'I"'"I.,_
.. 1 _ t..;:.. ,J,

.. �
J.r; C i ...\._ '..,

�. J.O. i). \'3 'J ;:',�l i'·:: �\' -::; 2· ...
· ,".'-

gt.li13 mêses iln:..nte 03
... 'i�l�· is a

pr W2 \í J :' i�lteD,iva que vinha
m is n-:t;_r:lenJ.) (L ,�d� [ius der ano

p ni ...,.,o rindo foi intcrrcmpid:"
, l'

,,'

não 50 porqu.:: nav.amos ie .hzado,

eintlcr a ... 'í r nTc�,d,;�e;�t� o s nossr»
,

objetivos, ir.o s !?-lT L�·:.'rn P�)�qll�
n C'::-"'S:�fr;o se �(" n �\' i, n.-n (LM��'�JE-

) quer
�c�L.);;

7' .,

!,_.:�zcr, ec: ·nO�!1:3 scnre

OS pontis de vist«. E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de Vida

------------ ---_.�

Q .. Q "\'11.uer�i.U.)

s 'l� U c- :��C;'! :-«,
r

<. �

;�.:... ',J

I
1i2.i1t;'.d· (;, e t�>J.J (!nJ.!�� o (!(.r_:-.r;0.�
i:,C�It< �e r ü 1,.1 i::� (:f sr ;rL· n�-!o 11:'·
t.��r�-'�r:-�· e'� �: ,L r, C c�i:' �\�:J�·c:d{).

.-_-_._-_._-----

,i·' 17:'i·'n··"s -'1";11 r'o I'" ;d,".. À. " � ;:C. '._, ..... , � ... .-,� .••�\.If, ,

S::m:a Ccttl a eh; 1Ç:;O ,�, 'i':'
·erà f�:·�(:il,-i ·,1 �<::! 1,:: r::t�� í�.ilf") z;

- ._-'.'- ---_.
- - .:- _.� "":-.

�1 ""'r'""\·· ..... � .!,,... .

•

_..... � t . J
(l}l.·..Iyf,�dO U'#J !.,2J :;, �L_ e'�; {i ;.:

f ..FjC,i',�a\»s �\·b!c·}", d ..�s·Jl. qr;
�ej·ll·:l "

.. {:�a �O� �'S ; r i'�f!j..� { ('·r:.\l·'

. '"

I c)E.c;Cr;idur.o :-1<,.::. ((.

n)"'fnt ro 50

I
<::::ôif:c;o [Q;;\C\ Ag[';:cl;�)

Tr::Lc(?i-·;O�C.:, 58

Ft
f.t.. " 5

P,,-CGf!J8l.i
"\':' i;,:� l' hl ;,L••. ;.4 � ,�.-'.'

fl.dvo,?;::.do
HiC:l C0:15. :\tl.:!:a, 10 (sob.)

f'_iLS j 63 i s 1290

'f' "( 1 )l"F'�'O, L, <ao.

1325 --i\�. ndc (h2."

6:000$000

QUARTAS C SEXTAS-FEIF�AS
Na Agência ás 20 horas
No CO:Tcio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas

G:O�\O$OOO

G:OOO��OOO

PARA:--ITAJAHY, BLU,\lENALf, H"IN'/iLLE,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

(:LF�Y'l'lB}\, 6:000$000
Estado de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os aplausos
A 6�··-�." <I

voz DO POVO

A -._; versaria-se hoje o nosso

.
" .. ',; conterraneo sr. cap. Fer

na�;f ' Cüóta, chefe da 5' sec

'Ju (' trábgo postal, da Direto
iia R:�gi()nal dos Correios e Te-

Encoi1tra�5,-:, vindo de Blume
nau nesta capital, o nosso conter

raneo sr. Alberto Stein, do co

mércio daquela cidade .

AHIVEr�5ARlo5

Sra. dr. Moura ferro
Miguel La Porta

Para o dia
deFinadas

Está nesta cidade o sr. José
Bedusqui, residente em Ga�par.

Segundo edital que está sen

do publicado no 'Dlario Ofi
cial, 5Ó será permitida a constru

ção J� canteiros ou frontespicios
nas sepulturas do C�mitel'io de
ltacorobl, para a� comemorações
de Finados, até o 29 do corren

te, devendo, para esse fim, os

respectivos requerimentos serem

apresentados
.

á Portaria da Pre
feitura até o dia 26 tambem do
corrente.

No mesmo edital, o admi
nistrador do Cemiterio convida
aos interessados a fazerem a lim

peza das sepulturas, &ob pena de
ser eata limpeza feita por aque
la administração, correndo por
conta dos interessados as respe
ctivas despesas acrescidas da mul
ta de 20 010.

Ocorre amanhã a data natali
..:ia do Si. João Batista Arêlls, fun
'cion,uio da Udegacia Federal,
'1,�sta cidade.

Recebemos a seguinte cal ta: Ínstituto do Mat- do Para1.:f. Pu> I (}pre�O, sub5'::r;;vo'me (a) Jos�
«Canoinhas, 9 de Outubro de tanto, Snr. Redator. Dilo 3C e.,tú t Blc:y, Secretario

I _

1935. llrno. Snr. RedatDf de fazendo uma camoanlia dêíiO- i I� , o -,--.,-_-'-.--.--.,....----
A Gazela, Florianopolis, Perten- tista>, como diz � ./1 {/{ot:'uc::; I ni:o:uas ·�..::i�,.�:c:·\'�"C Extran-

cendo a este grupo qu- [órma o mais sim uma campanha d·.:ntío I �,�.� �:,_"J l.�.":, T ,\I d d d I·
. 1 I � t, 1:. ...dJ ,,-\ v.

a icerce econômico o nóite ) a ei, que mn cce o

al'alO.
C!,�

I r .. 5 1 l' 1 I

?6.

J '''ta',:a; a� l\O'leinfJro .....
,Estado -os ervateiros,-em bôa todos os poderes, quer 1,-,' _,;,�d, �

,/ln!o:do (Pdschcalhora unidos sob os auspicios da, quer estadual. ou municipal, e do I

[lavas leis sociaic e com a COü- INSTITUTO DO MATE DO I � ��tJ',;';�� �.� ;'�,�C ��O
peração do sr. delegado técnic. PARANA' I �

...

::lo Ministerio da Agricultura, qlV. Este �ovi�ent<) gíg�i<1té::,CO na :

I t[� �â IV;. ��]��,� ...

em companhia do diretores ti_, cu como represalia da opressã» I �l

Comissão Interestadual de Pro- que sofriam os êrvateiros e dos qu.. �1 �ia
dutores de Mate do Brasil, per· r.ibalh im em rn ite. Na maior

correm as zonas ervateiras d�stl parte não pó Íern si per vestir 03 A (':ct��ão alemã DJA, onda
Estado e do Paraná, não po- [.lhos, e como é Juro, soro R':éb- 31 ,38"1�, irrdurá a:T?Jn:;à o

dia silenciar e deixar de lhe apre- tor, um pai ter êrvais, e Lr:l.ço; programa a',;' .:o, p1;'l a A 'r"�

sentar o meu aplauss pela atitu.í saudáveis para trab.ilhar , e o q:l'! rica do ::i"i.
do seu conceituado jornal. E, di- produz mal dá para comer o fLi· A's 23, I S c:)rre.;:"Olhr� :15

d Ih' V
,..., .

I'
. .." 5 ! ",. i T .

ante o acoi rmento que �;) jão sem sa e muito menos vcstu .), j .,5. n) 1<.:0 oe JJll.:;ro �

vem dando a este movimento pa os filhos ! Foi essa circunstancia 7,15 às 1),15 h.o.
d d M

. r- ,
.

- ') ') r, � A • ,- f
.

(!triotico dos pro utores e 1 ate, que nos rmpeuu a umao, p.:.crJ, c» .\)) J-\'hU:.;! 1 UJ A ,-1 _;_

iulguei do meu dever trazer 'na 5 a concretização desse es'crço wbL inã», espc\:J\o'). C::n�"i.o nO;)Jlar
esclarecimentos sobre o andenen me, valendo-se das nova, L::s f·'", alemã.
to, da fundação de novos C'lll,ü; ciais, e que terà p�r eõup:J." 23.10 R ;;lio e)a JU":!l1it:cL'!
c:os neste Estado e no Estado du felicidade dos pro..:lulnr,;s c ['"La í-Li.ld·i..l'lil: S:JíllC'S Cii"::-,;".l:;,,.
Paraná. lhadores em mate. Cordcc�i3 ,,?iU- 23.35 >10[;-':;[(;) '.;b'::: a. ccuno-

No dia 3 deste mês tivemos dações. De V. S. AlenciosQ:neni.,: rnia aL:!n�.
�

uma reunião dos produtores de Creado e Obrio. (a) Pia-id] Corr 2J.4U Entre;:; ':,]. JMate deste município, com apre- rado Pereira, secretario d0 Coa- 23. ti Uba:d notiç;élS c n.ela�
sença do 5r. delegado técnico do sorcio de Canoinh.i.o, rêspl)nJ�l1do torio da !'l :m�nln (�:m [:',1<:1 \0). 'f;\líinisterio da Agricultura, afim pelo expediente di Co.l1í"s�o». 24.00 I"J.:lticias:- b,·c a:u)iJa�
do; se tratar de assuntos de int...:- d '5.

resses da classe. Nesta reunião que Mais um con30rcl0 00.i5 D.l E",i,c;O;d d�J R:::ÍclJ
d d d J 1 �o 1 � T' "1" .

teve número re uzi o eví o ao (JttUl'bl<\U: 1',,0;((; cid erra natl�
rnéu tempo. acusou o compnreci- Recebe:1')'» a se6uillt.; c:Fl.:>: Vil .

menta de 250 (dulentos c CltlCO- «Rio Nt'gío, J I dr. O.ltuhn 1.15 UILiê,;,'3 ib:;�:iôs e Hda-
,

,
• 1 !\) I Í , 1entn) crvatr,iros 1 E aS5inl anima· de 1935. limo. S,r. Jo,iro C';ib lorlO oa h",,::manu ({;(]1 eSpniiG').

dos, prosegllem 05 trabalho5 da do. D. Diretor d,� !-\ GAZ!:.- J .30 Carh. qual mo3'[,:; de
f1mdação de Consorcios PJ'()fis- TA. 'Florianopolis. Congratulo- (jue é ci'l;!azl

TRES AMORES. um filme sionai, de Produtores de �v'hh do-me co:n V. S. ptb b,iliunte 2.! 5 A(ll.1Lb b;.
tão real como apropria vi<.la, do Brasil. Foram fllndddo5 nú' defesa que vem d_;s�nv'J!v�[Jdo 2.30 f\1'l:;ica d,� ,.Ln33.
com a formidavd Joan Crawford, c1eos ou consorcias em Tles B.u- em prol d05 prdutoH!S de m.\t�. 3 .00 U�l;mas nOliei,:, e FL·:la-
secundada por Franchot Tone -o ras eDivisa, neste municipio, fá classe que de ln m'J\to vem Ecn:!..) .

tO�'i0 dJ /\!::;m<1.alu (.: .,] ;).� ;'"ão l.
advogado rispido e honesto,-e ra outros que se estão flilldando. sacrificada pelos capitabtal, e_,:-! 3. í j L�itura do pf(.l§arrlZl
Gene Raym:md, ás 7, 30 horas. No Paraná foi organizado com pIoradores d�ste proJu�o, maior (alemü.o, esp.j. Dc':'cJida DJA

CI N E ODEON grande snceõ30 no muicipio (I-: fator do nosso íntercambio com,", - (abnão, c:;;,anho:).
São Matêu" a zona "Ieadêl" Cf" cial. E', portanto, com s.'ltisiaç\G i! ,'f

MISTERIO DAS SELVAS vateira do grande Estado,'- em que tenho a honra d� comua;ca - �e�� Gieise�ll
filme em 12 cpisodios, 24 par- Lapa e Guaraúl11l. vos a in;talação nesL� 'IlUnlClpD
tes, que será totalmente focalizado A Comissão prossegue átiva- de Rio Negro, do COl1;or-:.io Profi)'1em sessão ás 7 horas. mente nos trabalhos, esperando áonal Cooperativo de PiO:]U�ü-

colher fruto compensador deste
l

res de Mate. I RIO, 17·_ Comun:C<Ln de
C! p } v... 'li}

o

tenaz esforço. No dia 9 do corrente m&" riO
J. au o. que a mênJj�,-..eUl U el-

A's 7 30 horas- MULHER Não ta intuito neste trabalho Parço. Municipal dcsLl cida.:le, S:;f, .rcc�:'J:cm�te eXflu1,a d? tt:�

DO MEU MARIDO, com de. hostilizar quem. quer que ,seja, c�m a presença ?e s�� d:�no pu'!' f!t?rl� �;a�,o:1�\C�_Sor�,�' h0!o'� cO.:nElissa Landi. mUIto M?nOS o InstItuto do Mate. feIto dr. JoaqUJ:n t'eat:!lfa dolO jOL1a.s.a.;. .•.. ,sa J()"�. P1Ai.d,.

E�sa plêidde de honrados cida- Amacal e Silva, Antonio BilCih, i quando ? ..;4ürtgl!y, navIO que ��CI N E ROY.&.L dãos que estão trabalhando em delegado Técnic.J do Mini:ilcrio I conduz a �lETId.illaJ p�s:ava na :.1
Salão "Commercial" pról da classe deprodutcres de deAgricu!turaegrand�nú11::rodeltura de R1I3.

: '.. ..E - 's 7 30 horas- A 't ' 1Conarbeiroafra. 9 (Ed. Mercado m sessao a )

mate, não são «derrotistas», como proprietarios do:! ervaís, ffoÍ eleita o m,_'!smo ,,�mpo, 1 o� lm?e-
Barbeiro e Cabelleleiro NO'MUNDO D,ó.S MULHE-

escreveu a A [J{olicia, de Joinville. a seguinte diretoria: Pf(�sidênte: ��da em StU �av0r, a !::iupreúla,Lauro !vlendes I RES. com Geoge Bancroft. Admira este jornal tomar a si João Henning; Secrdarico: })Sf \...-ofie, u:n1
..�rClê;11 de habeas-cor"

---------

incumbencia desta, a qual não visa Bley, Conselho Fiscal: rvlig'Jd PU3, no s�nL(jO O� S i.:' f eVJtad�� a
• �

Ag r'adec imento o interf'!'ise da coletividade, e, sim, 8randemburg, Comtqntino Rau:n, expa!si'i.o da t·jrturada menor.

talvez de alguem que esteja com Ambrosio Schelbauer e H��m;que
�����������������- os «calos doendo» em face do Weil.

vulto e da aceitação que está to- A diretoria a'sim rcon;lituid.,,\! T re·A� p".'"O f' d iaWdly Busch e Familia. Ârnoldo Busch e Fa-
mando '1 fundação dos referidos aglad:!cída vem apelar p,,-ra '(r�e ......:; 'it... !

milía, Victor Busch, Elfrieda Berenhauser e Car-
dconsorclOs. o seu c.onceitua o jOi'!l:d coatmt;� Ilos Be��nhauser e .Filhos, Frederico Schmithausen Snr. Redator, esta organização, na senda serena (" glüricJsa da I Tenda em vista as cXlgcnc:as

e Fmmha e demaIS parentes de
que está amparada pelo Ministe- defesa dos produtores de mate, s')- De um clima aSS3S Iy,igv;, ..;,

Guilherme Busch, ri� .da Agricuitura, conta com a licitando a fineza d.i pubiiciiÇW Resolvêu o Rei, o Nr.:gus,
. . .

. ehclente segurança do.; honrados desta. Para os seus sempre piedoso,ainda sob a Impressão doloroslsslm� do golpe que. acabam de s�. governos do Paraná e de Santa ComJa màxima atenção e S3-frer com o falecimento de seu mesqueclvel, �al, Sogro � Avo, Catarina e com o apoio franco do gurança da mais alta cs:ima e
cumprem o severo' dever de manifestar de publico seus maJOres e

P>6ressou ônlem de sua via-
mais profundos agradecimentos ao sr. dr. Djalma Moellmann, pe

gem 1"0 Norte do Estado, onde
los devotados esforços que empregou para salva-lo; a todas as pes-tôra '1 serviço de A Gazela, o

f 'd d
. . , Ihsoas que durante a sua curta en erml a e o VIsItaram; as que

.

e
sr. N:.:rÍ l"vioura, nosso auxiliar de

fassistiram o transe derradeiro; ás que, IlpÓS o passamento, mam es-

teda;ão.
tarám suas condolencias por meio de cartas, cartões e telegramas;

De BIumenau, acompanhado ás que enviaram as numerosas corôas naturais e artificiais; e ás

Je "l.la exrna, sra., chegou o sr. que finalmente,- arrostando o máu tem!?o reinante, lhe acompanha
dr. !\l0 d'Aquino. advogado na- .ram os despojos mat;�Ti;:.is á sua morada última.'

.
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q

Regista-se hoje o aniversario
natal.cio da exma, sra, J. :"aura
!, Moura Ferro, esposa do sr.

-h. Pedio de Moura Ferro, advo
,;1+' 1':;);' auditorios desta cornar

,3, (; membro do Tribunal Re,

gior.ai EJeitoraL

Procedente de Porto Alegre
chegou hoje a esta capital pelo
avião da Panair, acompanhado
de sua dignissirna e�posa o nosso

distinto patricia H. Miguel La
Poda, co-proprietario do concei
tuado e luxuoso Hotel La Porta

F(::reja hoje a data aniversa
ria 0 galal1te menino Jackson, fi
iho J:J sr. Cipriano José, sub-oíi

. eJ.i (1<1 Armada e redator espor
: i '10 deste diarlo,
A Gazeta envia felicitações ao

Í"kr;;:>3ante Jackson.

Está nesta capital o sr. dr.
Max Amaral, provecto advogado
nos Ióros do Rio de Janeiro.

Dominani-Faraco

Arquivo Po
liciai Crimi

nal

EHLAC'E

Realizou-se hoje, pela manhã,
na Gruta de Nossa Senhora de
Lourdes, no distrito da Trindade,
o áto religioso do enlace matri
monial do

�

no%o talentoso conter

ra ueo e muito apreciado colabora
dor sr. Daniel Faraco com a gra
ciosa senhorinha Eugenia Domi
noni, diiéta filha do cxma.

-

viuva
d. Angelica Dominani.
Ao distinto Far A Gantg, a

presenta efusivas felicitações.

O dr. Chefe de Policia do
Estado designou, em portaria de
ôntem, o sr. Alvaro Mafra para

'-l�."i.:;:m AliOS HOJE:

1 • L J dira Ga'lo!l'".ei;non.'r,a an _

':cl ·'14 filha ::lo sr. José CriSó3-
r r

h
.

,orno i\e ng;
11 t7..ma. sra. d. Maria Augus

t.a C uto, irmã do nos�o conter

l'aneo sr. Jaime Couto;
o cabo da Força Publica Or

lando S,JUza;
a senhorinha Ondina Fernandes,

J':5 do sr. Duarte Fernand�s,
funCIonaria municipal.

Faleceu ante-onlem em sua rc

sidencia, a sra. d. Benta Poli.

prestar seus serviços no Arquivo
Policial Criminal, recentemente or�

ganizadu ria Chefatura.
O sr. Adão Miranda que se

acha à disposição daquela autori
dade foi, tambem, designado para
d:lf inicio ao referido sdviçe,.

VISITA5

Assioala�se amanhã o amver

sario �atalicio dél exma. sra. d.
Ondu1é>. Arêas Alves, esposa do
sr. J Jão Alves do S:1cramento.

·HOlVFlDO

Com a gentil senhorinha Di
V3. Moreira Neto, professora do
O. E., "Jeronimo Coelho" da CI

dadê d::: Laglma e filha do sr .

.!\nlo:1io Antunes Neto, ajustou
'lúo,ia3 o sr. Gilberto Cardoso,!

da comércio da capital gaúcha.

Deu-nos Loje o prazer de sita vi�
:;ila, acompanhado do sr. Nito
Noct:tti, o nosso distinto p:l!ricio
sr. Jo:.é Trevisani, inspetor da po
derosa companhia de seguros ge·
rais fidriatica, cuja cxistencia já
alcança um seculo.

Cartazes
da dia
CINE IMPERIAL

fRLErlmEHTO:

T' I' _- ho:e na CanÍta I Na Capital da Republica fa-
•.ea Iza �e, J , 1 I

J' A L'. .. leceu o sr. oa mm rtur I-PaulIsta, o enlace matnmomal da
1

q
d M

.

h d.,

h' h A
'.

C - vramento
.

Ue. a ann a e
gent·, sen o�m a r.tometa "Ir

G '

'

neirc MonteIro, com o nosso pre- ucr.a.. . .

_;. r 1'u'larI'o RI'la O extmto era catarmense e del-
Z8<.lO comerralleo S. lH.

.

xa parentes nesta Cidade.

Em sua residencia no distrito
de Santo Antonio, fale..:eu ante

ôntem o sr. João Sartorato, lra�

balhador na Alfândega desta. ca�

pital.

CINE REX

6EHTE NOVA

Com o nascimento de mais um

filhin}lO, que recebeu o nome de
Rubens, e:>tá "!m festas o lar do
sr. Torge Portda, do comércio
da capital.
{'HE5Am UH5 •••

Acha-se nesta capital o sr.

MariO Calheiros, alto Funcionaria
do Laboratorio R:lUI Leite, que
vem assumir a direção de Agen�
tia-depósito que aquele acredita
do laboratorio mantêm nesta ca�

• 1

pIta!.

Neri Moura
Que 03 �()ldad05 fossem n,í"
Para toda c gualq:ter hti1.·
E raia bem démO;l�trar'

Poz a' fri',..·.> ""n (F'np",,�l.. -, ••. ._., ":'1.. o"""'� ,

Q "d
'

ue sem rcqllêoros e d,mças o

Mostra um cartaz em que diz:

T, M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




