
ROMA. 20-Dt..rante a con

ferencia realizada pejo deputado
nacionalista franca Filipe: Hen

riot, dez mil ouvintes 'va'aram os

nomes da Inglalerra e do sr,

Eden, em contraste com entusia&
licos aplausos aos nomes da Fran

Çil, do sr. LavaI e ao con(erencis"

O EFETIVO MILlTAR DA
ITAU!.. VITIMADOS, PORQUE BRINCAB � fIJ Si

d t DEPUTAROMA,20-AItaJiatem, VAMCOMOTORPEDO üo,�· a a escrava ura,
"
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a;pra, um milhão e duzentos ho- ;;"...;;,;;;::;;.;;;"m;,",;;,",__,;;""",�;;;S, ..... õD.;;. -=.._�

r:'01S em armas: Os lll�imos co�- ADIS-P,BABA, 20 - Mui-
t nzentes mobilizados sao con�tl-I°d l -1- "

� J ... 191 1 19 J 7 Ias das bombas arremessadas pe-
t I o .. )t; as era ,s·, v I, -, I

f
. \19' ,-::" 191 ,. los aéroplanos ascistas, não ex+:

I') e '1.
1 d' d id Ih' 1 ROMA, 19-ComunicaJo oficial:

U . 'II - d L P o' iram, ten o SI o reco roas ,

:11 rru nao c nornens encon-
'd

.

I f' "O general Bano informa que nada de especial ha
I e atir ac as aos nos e agos, a im

t DF
,e La me,tr�to e.

l!' de evitar acidentes com a popula- a assinalar na frente da Eríthréa e na frente da Somalia.

OOT:<m El'nv1�
as para ,a \dr:- ção inadvertida do perigo dos O general De Bona baixou um decreto abolindo a es-

ca ncnta unicamente C!i1CO 1-

d era vatura nas zonas ocupadas e ordenou a libertação dos
'- 1 it 1 O, I petar

os.
, ), ue', co exerCI;) regUlar. I es'

. , , . -

'OS-

" •
r As autoridades procuram intruir eSCI a \ .

tJ do corpo expedicionario e

h 1 ' 'J' A abolição da escravatura é conforme o� ar(J'umen�
d 'I" os ab.tantes neste sentrdo, pOISI'

o b

composto e rmnc.anos e troplS, f _, tos invocados no memorando itala 10 anresentado em Ge-
.

d'
'

tid var as pessoa::) eram menus por o (, �, , '. . •

In 1genas, mal', as partI as con-
"

1 uebra 1)a' ra justificar O contrôle solare '>" províncias etiópi-um torpedo aereo que apannara.:r. ;. , u , "

. l�.), ;
�

tinuam sem perar.
num campo e com o qual se pu- caso A cscr�vatura., no ponto de vista Ital�a�1?, e um fator

C ICQUE ENTRE NATI- zc r arn a brincar, até qUê êle ex que to�na, II�P_osslv�1 para �s nações civilizadas tratar

VOS DI-\S SOMAUf-\S ITA- plcdiu. com a Ablssinia de Igual para Igual.
A' medida tornada pelo general De Bona acrescen-

LIANA E INGLÉZA la -se o fato dos habitantes do Tigré se estarem submeteu-

D]IBOUT!, 29 _ O vice- CHICOTEADOS E fJ !\.S3i�- do em g:-a'lc.1� número sem um tiro, o que é Pdrova decisi-

I d b' A' ind DOS PELAS ARMAS VJ de que o avanço itallano não tem caracter e agressão:
c jJW a o nlamco ain a não re-

mas sim ') de verdadeira missão civilizadora."
c-beu a conlinneçào ou desmen-
ti lo oficial acerca do incidente

O « RAS» KASSA VAI DE-
Que se teria verificado no Soma- RO \1A) 20 --o correpond.in-

I FE�DER MAKALLE'
lilandia Britânica. te do «Popeio di f{Oi11í1», em

Todavia, as ultimas

infurm'1-1 Djihouli as>ignala CJue os iadige- PO�IfA 20 O K1 'Z
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I f' d' '\ G l' , .\ ,'ii, ,- ras assa
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'lXOU a reolao su,' oeste e segue c:c----"';;;;a'- _
ma que os mCid,êl!�::S O(lia -:;jJ1 t:lltr 6''\[ aos eml:,sanos L10 egus'
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'
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'

"d agora o a""o sCiang li para
ao sul, em o w e, iun o aos c's cereais rC1U!Slt<J. os para as tro'

M'- I )., A bJ f i! IIma ta'b rllilc 4'!a
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, , 1 I dei lc. cre Jt['�3e que o re e- UM ..

pC'ços e agua, e q'l'� ness(:;s 1'1- pas li LflnlaS por ]u,garem que as
'1 " 1 I

cidentes se vilam envolvidos ir- r.:: e -VêS q:..:e po su.::m dã� apCllJS
nao

PbnnClpe PMretekntlelI estaoe ecer de adub�S
1

'
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dla Italiana e traras :1 a 11cas 1\ bum lnG!genas tI has SI o c 11-
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Cazctd ha dias denunciou o fáto escandaloso
nativas da SomaLLtnclia Brita-I cotea.dos e dois deles passados pe- manteOr. o IkIg,orosa, Vlgl ancla be�-

S. PAULO, 19- Poúco de-
que S2 estava verifica;ldo na Prefeitura de Joinvile com a

I lO:! ana I ate as terras al- pois elas 15 horas registrou- .

mca. , ;;s armas.
I r

.

d S d f' ""'._ enl S. Caetano vl',olenta
concorrenCia pard pa\'i,n:,'iltação de diversas ruas daquela

xas c a .fontelraJ o u ão, a im v'� -
.

d 1 E M r f' d
•

de evitar qual4ucc surpresa dos explosão na caldeira dé� dis-
Cl da c. e. <,ra que o sr.. ax Co lll, pre eito ali, pretendia a

tilaria de sêbo e fabrica de
to o transe, influenciado por outros, firmar contráto com

tÍopes. J o sr. jJsé 1\10211l11a:il1, p .. ía o que se tornava preciso aADIS-ABABA, 20--Enluan- adubos pertencente a Vitorio
prática de medidas condenaveis.

lo o gr0350 das forças com que Dalma. . , Bem apreciando e avaliando o desacêrto da ativi •
o, ras �,a�sa prep:ue. a contra'ofen- I_:111 consequenc13 fICOU �es- dade do prefeito joinv11ense, sabemos que o sr. dr. 00.

estranhos á 'Iva" dmge-�e rapidamente �ara 1
trUlda totalmente.a fabrtc�, I vernador do Estado determinou medidas 1110ral;zadoras

nordeste, ahm d� to�ar, posição I r�orr;ndo O OperarIa Antonlo evitando, assim, ue se'a cometido um 'ráve êrro re'u:de ataque, os av ões Itahal1os, d� /1 ame que no momcl:to se dicial aos interês;es da
J
administração egdo pov

p J

obs,:,rvação vôam sobre a reg1ão, achava perto da caldeira ('
o.

GENEBHA, 20--A Comissão do� Dezoito decidiu ôn- no afan do: descobrir e localizar as que foi projetado a dlstancia,
te:n que os países q'le não são membros da Sociedade das Na- c:>lunas em marchas, mas n1da mutilado e d2forl11ado.

çõ�s não serão punidos pelo fato de tirarem vantagem das sanções t.:onseguem Lbrigar, pois as Iro- Ficaram gravemente feri - REPRESAUASDJ COVER-

contra a Italia. pas abexin� e�lão se aproximan- dos 3 operarias e sofreram NO ITALIANO

Pela comissão de assistencia n titua foi cancelada a c1áu- do dos pontos d", (Jdltida para a queimaduras sem importan
�ula determmando que as importações do> membros da Liga rece- invf!stida, em marchas noturnas, cia 0- proprietal"io da fabrica

bidas dos países não-membros seriam reduzidas á proporção que repousal1do e dormindo, durante e um �,eu ftlho.

os ultimos !ô,sem tirando vantagFm da aplicação das sanções con-' o dia, á sombra das densas flo-

tra a Itnlia. reda·, qu� margeiam as estrada,.·

(' Salão"Commercial" Foram manti-
Dez m ii t l.lianos I Arn igo fiel da .... Iga R. Conselheiro Mafra, 9 CEdo rJIercado)

I das as mui tasvaiaram a i nglaterra I
RO�IIA 20 U

' Barbeiro e Cabelleleiro I

IV., - m comunlca- Lauro Mendes'
do oficial diz que o embaixadur --------.

-

.

--- 'j Em sessão do dia oito do
britânico, em visiti\ ao Duce asse- Os decretos-leis dos corrente, do Segundo Canse-
gurou-Ihe, novamente, que o go- governadores lho de Contribuintes, no Rio,
vemo inglês não tem intenção de foram julgarIas os seguintes
tomar qualquéf iniciativa na atul'll RIO,' 20 - Foi submetido á recursos de multas impostas
disputa italo etiope exceto ação d:scussão na sessão de ôntem da pela Delegacia Fiscal, neste
que fôr exigida por seus deveres Câmara, o projéto sobre a com- Estado, e interpostas pelos
colétivos, pertinentes sua situação petmr:Ía dcs gJvelnadcres expe- seguintes comerciantes, e in
de membro fiel da Liga das Na' direm d�cretos-Ieis. Discursaram dustriais:
ções. divf'r50s oradores t: por último o Alfredo Eimer & Cia. Eu-

sr. Leví Carneiro expondo ionga- genio Boeh:ll, João Tomáz
OS FINS DA VIAGEN DE mente o seu pónto de vista, que de Souza, Evaristo Baggio,

BADOGUO se resume no seguinte: os gover- Antonio Zahler e fabrica de
nadores podem usar daquela pre- chocolate Saturno de Max
IOgativa somente no� casos de ex- Hering, resolvendo o mesmo

trema necessidade e de urgencia. Conselho negar provimento
A votação roi aJiada por não aos ditos íecursos, por una-

haver «quorum». nimidade de votos.

zo�a Gcupáda

OS E 1930,
O sub-querelh

III 'li'"
S�O�O

-

-0-
RIO, 20-Deu ôntem entra- Provioorio, em virtude do movr

da no Juizo da 2a. Vara Fd,,;' mento revolucionario.
ral uma petição lirmada por qu.u Coniinúa a petição: "Percebiam
ze ex-deputados e ex-senadores, os suplicantes I) subidio diario
entre êles os srs. Godofredo Via dé 200,WOO, atribuido por lei,
na, Magalhães d� Almeida, Rego o qual lheS foi iJago até 30 rJe se'

Barros, Vniato COflêa e Eurico tembro. Não lhes tendo sido pago
de Souza Leão, e que eram mem o subsidio subsequente de l o. de
bros do Congresso N'!cian.al em outubro a I I ele novembro de"
1930. Alt:gam que desempenha- 1930, a que Fzeram jús e lhes é,
vam os seus mandato!', exercen- portanto, devido, pi otestam havê
do-os efetivamente, quando dc>les lo da União FederaL>, etc.
foram privados em consequencia O juiz, deferindo o pedido,
da dissolução do C::mgresso pelo mandou tornar f cr termo o pro
Dec. n. 19.393, de 11 de

nO-I
testo.

vembro daquele ano, do Governo

Medid s

no caso, da
das rl.JGS

pp,virnentaçao
de .Joinvile

.-

Sêlos de con ...

sumo falsifica
dosROMA, 20-C0rrem insisten

tes boatos de que o governo ita
liano 'Vai e�tabelecej o mone polia
oficial dos carburantes e �u0rimil
todas as autorizações para i�POI
tação de produlos dos paizes que
votaram as sanções.

RIO, 18-0s 'jornais em

consecuti vas reportagens
vêm acusando granàe derra
me de sêlos de consumo fal
sificados, de diversos valores'

I'

amiga» ,

Belonaves francêsas
subsii'iuirBaifJl
fleel"

a "home

ln.

Com o proposito de evitar ma-
I,

d 1 d'",\ l1if"r,tações e aesaara o a embal-I - o

xada britânica, foram postados
Cf'cca de 500 guardas em torno

do edjficio respectivo.
Falando á imprensa, o sr. Plcn

Tie t disse que «nenhum solda20
francês combateria contra a Italia

ROM L\, 20 - Anllneia<c que
o marecha Badoglio foi á Afr'ica
apenas inspecionar as trl pas e fe
lícitá�las pelo êxito obtido.

PARIS, )0 - Sabe-se oficialmente que, após a resposta
da França, o governo da Grã Bretanha concordará com a retira
da de urna parte do HHome Fleet" do Mar Mediterraneo, desde
que o chefe do go\'e�no italiano, sr. Benito Mussolini concorde
cm reduzir as tropas italianas da Líbia, dispostas Junto a frontei
rã da Cirenaica com o Egito e o Sudão.

Acredita-se que o acôrdo final depende de se a Fl ança
comente em substituir os vasos de guerra britanicos, que I. nham
sido retirados, por vasos de guerra francêses.
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� correspondendo prazenteíramente a grande con'fiança e indíscutlvel �
fà� preferencia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em- ��
fà p6rio da elegancia e da moda nesta linda Florianopolis, está vendelido •

= os ma;s variados, vistosos e belissimos padrões de sedas.' I
� .

I Farmidavel e inegualavel stack de tecidos fillissimos :I
� .
G e

� As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa I
i �asa Tres Irlf1ãDS,� pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade Idos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.
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LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 N
Creto_n_e_d_e_c_o_re_s_I_O_1I_4_d_e:��oo �6$000 LI.

Luvas e Carteiras

OLuvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, UJ54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e -70$000
--------�r-���--�-----

Capas de borracha

li Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$·)00 .ft
� Idem» » » »» 160$» 120$000 UI
� Idem» » ,) » finíssima de 200$ » 180$000

«� Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000
� --------r&"r;e�'a":--------

� MeiasiViõü
....

sselin
. � Meias l�l-ousselin ultimo tipo modernissimo 9$, 10$ e 11 $000 I-� Chiftonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200

I�
Meias de seda natural, reclame 7$000

«.

Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de .

2$3 e 1 $500

C'. Opala Superior 2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango 4$000

I •
Gravatas, sortimen!O sem�!Ual po� preços faniasticos

e
>

., oe o o �.«
': bJRu;F.ili;pe Scmidt _m�C�AqJe��d�����;; I T E L E F O N E I

�� 2 �cadorias 20'/. mais baratc que

I 40 Is !?··.ft,'.: 2 �I
as praças do Rio e São PaUjo!. 11\

�� �" o serem as suas compras jet- I U,��; dirétamente.

�
_"'

i ;��
. .';,;�,
;��!

10$ Por 7$800

8$ P)r
9$
12$ �

7$5 »

7$ »

10$ »

B$ »

10$ »

1)$ »

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
Toil ele Sole q todas as cores de
Seda Pelica Cf todas as cores de
Seda Pelica es.tarnpada de
Toil de Soie 'estampado de .

Seda listada moderna Cf diversos desenhos de
Sultaneta. sortímento de 40 cores de

f, CREPE MOl\1jo6L FRAC�S sortimento completo de
todas as cores de

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

nhos moderníssimos de
Taffetá liso p.ara baile 95 ctms. de largura

5$000
6$500
8$800
5$500
4$500
6$000
9$000
7$000
7$000

13$
8$

8$
16$

» 10$000
6$000»

6$500
» 10$oJO
»

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de t 00$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
-- -���

Colchas de Seda

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento del O cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnõr, sortimento de lOcares 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$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidadede 60$

Por � 7$000
» 20$000
» 17$000
" 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$000

- --����- --_-

Linho Irlandez para homens

Liiho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
________r*�#"�r=-..;-------

L i n hoea.=ACretone

Estamparia das mais ricas emall modernal do RIO e Sio Paulo
encontrar-se-Io Ió na Cala TRES IRMAOS

��J
.------------------�

1 Crep Podange Estampado moderníssimo
,

I ": Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de

:s��
Morim de côres e

13$000
12$00à
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

opala

1000 mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·1_
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Médicos

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

CUnica círurglca-operações

Das 3 horas em diante dia

riamementc á R. Trajano,51
Phone 1.618

j Resid:�ncia:-R. _EsiC:les Ju
ntar, 82-Fhonc, 1.285

�\aw-�:n
�_._--_._---

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Rcsid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Telepll. 1353

ConsuLl,.-,R. João Pinto, 13

Te!eph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 hor,ls

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Clínica d, Crianças--l\1o
btias de senholéls - Vias

Urínar:as-Doença5 do Co-

ração e Pulmõts-Sif,!is

EiectrJlarap'a - Rai:;'ls
Ultrn�Viblí;it�s

\

Das 9 ás J!
Das 16 ôs J8

CO:'-lSUL'fAS:

Rua Trj an 'J, 21
Fone 1384

Oen·tis·tas

('aixa postal1Z9 Te', auto 1004

Co ligo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Rua 15 d J Novembrl", 70

Seção

'.l'
� \�:'

.

.

II'
, .•

I Junta
II cial do
ii

'I
====-='·�=====�==b=��=�_=�=��=·��.-�

í-"'-- Dr. Renã-to
.,.�.

I ==Barbosb==

II
ADVOGt,DO

I! Rua Tlé.;a1o, 2 (sob.)
II Fone 1325-Atende cha-
ii mados para o interior.

A GAZETA --= �--_--.,---------.------------::-

�.--���------------������� Irradiação Grandeconcursodesporti-
A Galeta Indica: I Nos �a�,!o_r_es i da IUema-

vo de "A Gazeta"

--- ��

H II d r.� 111_ SE'RiE A:--.\tLtico, Aval, Fig ieirensc, Iris e Tamandaré

AaqÍi.g;f"�'� ·.J\DS � O ywoo l� ri !Ia SE'RIE B:-Clubcs do E>treito: Coqueiros, Saco dos Li-
li v�_u ��r.=I FÃ.,.,>,:",rt(Ij:��.._� �-""..#...�. rnões, São José, Palhoça, Biguassú e TijucasA estação alemã DJA, onda

AS BASES PREMIOSLoretta Young crê que os 31,38ms., irradiará amanhã a

antigos gregos eram dotados programa abaixo, para a Ame- D:ariamente, pub llrur erno s quo- 5erão conrzrtõos aos prtrnetros
de um extraordinario e apu- rica do Sul. tro r:oupons,

ô iuiô iàoa em àuas e segunàos lugares. Para a série
ser les, ccberiõo aos 5 clubes Da A, àa qual farão pode Atlético,

rado senso comum para co- A's 23,15 corresponde à" ra�ital, ou sejam os fíliaaos á [-'Jvaí, figueirense, lris e Turnorv

brir, adequadamente, o corpo 3,15 hs. no Rio de Janeiro f f. r. D., Q sp.[·ie A; li: ClOS ctubcs ôm!?, "h Gazetc» coníel'irá urrn

DO Estreito, l'oqu:ziro5, Saco 005 rica taça, com gravação em ouro;
feminino. 7,15 às 11,15 hs. Limões, 5ão ')052, Palhoça, S'- 2. lugQI' 1 bola tipo il1g1&sa. Ao

Para provar a sua asser.. 23.05 Anuncio DJA (alc- guaS5Ú!2 Tijucas, toõos não filia- melhor jo;]ocor õz Iu l eb ól-v-I, lu-

õus, o série ES. qcr, urna mcôulhc De ouro; Z.·lu-

ção a linda Loretta adotou mão, português). Canção popular Assim, A 6AzETA quer res- gar uma meàalha à� prata. Para

linhas puramente helenicas alemã. ponôzr aos seus l e ltor-e s essas os clubes e [oqcõcr-es õc série B,
. interessantes perguntas: pub llrcr-emon oportunamente C5

para as seus novos e eston- 23.10 Radio feminino: Cu'ture -.Qualo melhor io;]ouor
õ

c tu- pr-ernloa que estão Sl1:nDO culõn-
.

t d J::" K' L' b '17 õosornante astuüuõoa.teantes vestuanos no urnos-� e e ucação ......rica irrnsse F. O·
I
te

..��al CJ clube
õ

e futzból mais NOTr-,--Os jCJgaoons DOS clube s
O que, provavelmente cons- te Th:,ile. simpático? filiaàos não serõ o ccnelõeruõcs

titulrá O inicio de uma nova 1 23.25 Musica do lar: Sonati- Pl'l�e.!::chiôos e ren:etlt�03 a �sta Dentro Da s er+c 13.
. . . Rl?aoçoo 05 coupone qUII:

Pl:lblICC-j _ ,-,moda. na sol-menor para violino e pla- f!l0S àiariamen�e,-.a?5 àoml.n_g�s, UM FE::,TIV .\L
Diz Lorctt:1.:- Durante os o pOI Franz Schubert. as 9 horas, fOI 5e a.a ap�tG�ao,
,. _ .

n ,
. . com a presença 005 Iflterz5S0c.oS.!

.

Ultl1110S !:> anos a indumenta- 23.35 NotlClas sobre a econo- NOTt-l; Os coupons
õ

e lima sé-, rara a en,trego D�,,5�5 premies,
.

f .; a tCITI obedecido .

I ã r ie, que forem erraàarnente

preen'l
que se Dar'o no

ô í

c .<:9 De De-
fia emln.n. ..

mia a em
'. chiô o s com a lriõlccç ão àz clube ou zernbro àe 1935, "1'1 Bazeta" orqo-

critério uI11formc:-estIlo rt- 23.40 EntremeIO. j,ga30r De outro 5�r'ie, serão inu- niza.rá un excelente feslival
õ

as-

gidamente scvéro OU O com- 23.45 Ultimas noticiasíem ale- i izaà::)1�a apura�ao. �-orttVO com atraente prograrra.

pletarnente oposto---livres em mão). I e!:!!_ �;r�"'" li ll�� iii � /i."'" II sE'� IE E3d
.

2.1 00 P. b d ' � �.", E"� 'fi �"" ,.;.�(\ 1';1'''',
emasla. ." '(em aca a o, sera tu- �=��..�m"""",

,
__ .__ ..... ,.,._x ">' _. ..

Devido a imperiosa influ- do bem! Cenas finais de operetas
Qual o melhor j�nl:!dHencia dos grandes modistas, bem conhecidas. Texlos iflterme-I lie fil!eiJ ,I ?

as mulheres t im usado mo- diarios por Irmgard Zfhner. Dire-
das que não lhes são propri- ção: Eugen Sonnlag. Ias. Este ano assistiremos a 1.00 Entremeio musical.
mais interessante modifica- 1.15 Ultimas noticias (em por-

ção de vestuários, para Lo- tuguês).
rena será:-"un pronuncia- 1.30 Sonata ré-maior op. 28,
do Y salLldable carnbio"- por Ludw:g van Beethoven. No

I I IAs vaporosas sedas e ga- piano: Irmgard Mannstaedt. (nome do votdn.�e_! . __

(nome ,do v�tant:�__
zes carateristicos da antiga 2.00 Das es( r;turas do Nacio- -- ----

Grecia tornarão a renascer e nal·Sociallsmo:Trechos dt: Acom-I
a mulher elegante aclamará O!l.uhando Hitler ao Poder. por Ios novos estilos com desrne- OIto Dietrich.
dido entusiasmo. 2.15 Atualidades.
"Un grito cn Ia selva" no 2.30 Canções alegres e instn-

qua' a bela e loura atriz apa- ffi::ntos que dão riz.da.
rece a í lado de Clark Gable 3.00 Ulfmas noti, ias (, m ale-
e JaCk Oakic, é o último filo �nào).
me de Loretta, \ 3.15 Leitura do programa

(alemão, porL). D�spedida DJA I
Bt bidas Nacionais E Extran- (alemão, portuguê;;). (nome do volante)

__

I
geiras No Nas gran1cs ludas que désdo �I���rr�-�=�,,�'l)',,",�"�_��=�_���

CAFÉ J AVA bram no campo da actividade 50'

Pra:;a 15 de Novembro 26 cial ou commercial, o espirito mo-

.f]nfonio PascllOal demo e bem equilibrado uti!isa c

COm e r telephone como a mais inprescinê1iI
Jivel das necessidades! i

Estado O Srll Bo�r�fJesl
Mê��;ER��t:::bro R:,�:t��raB::SJ

No do Ref!:s. U94 f'v1edeiros está preparando a I
Data 21-9·93 resposta ao disl'u! so do mi

nistro Souza Costa.
Na mesma ocasião o sr.

Borges de Medeiros ana!iza
rá o tratado comercial entre
o Brasil e a Aígentina, para
condenar varias de suas par
tes.

Luiz FrE'�iSieben
Cirurgião DJ l':is(

RUA D:( 'Doru', 30
---_._------- - __ .------ --.------�----=_._

.. ---

�:::::::::::::::= ""

----����.==.�."-=-���� n

PASCHOAL Sít.�úNE S. A· f II Des. Salvio de Sá ��LIVRARIA MOD::::PNA t II Gonzaga i
I � ii E

I
n funDaDO em 1886 ' I

D O d S'I I� Rua Felippe Schmidt I�; 8 � li r. sval O i1va u

III Saback

I � ADVOGADOS

I
RUA TRAJANO, 33

����&;��a�õ�, p�U��e;ãe�,lX·��� Te/efcne, 1287
balhos em Alto Relevo dc. �

,����������'''>��'�.�-'������. TOTAL 50:000$000

Ib) As demais clausulas conti-

Lo i a s G a rc ia nuam inalterados.

IJ No. do Regs. 1495.,'Data 28-9 935

de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TI<!COLINES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -_ cores firmes)
Te:::idilS para:- Reposleiros, cobeltas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapos, Jenço�, toalhas de
baJ�ho de rmto e de mesa. Confcção de ca�

misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
FundiçãO:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa

bricaçi\o de maquinas em gera!, (agIicolas e in
dustriais)-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chl\pas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB N\ODELOS

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

rr 18João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Anulado o pJ oce�so desde a

desnuncia inclusive.
Apelação crime n. 5.268 de

Tubarão, apelante Hercilio Ma
noe! da Silva e apelad.:> o dr.
Juiz de Direito. Relator o sr. des.
MEDEIROS FILHO.

A Côrte confirmou a senten

ça que foi imposta ao apelal"te
de 1 ano de prisão celular, gráo
maxirno do art. 303 da Conso
lidação das :_'eis Penais.

Apelação crime n. 5.275 de

I Urussanga, apelante a Justiça e

élpelado Estacio Melo. Relator o

R sr. des. MEDEIROS FILHO.

�I Anulado o processo da pJ
nuncia inclusive.

Apelação crime n. 1.746 de
� iiiiiiiiiiii� Laguna, apelantes e apeladOS João

da Mata Nascimento e a Prefei
tura Municipal de Laguna. Re
lalor o sr. des. URBANO SA�
LES.

Negado o provimento a apela
ção, para confirmar a sentença
apelada.

"ABANDO 05

SEGUINTES JUROS:
VENDE-SE a quinta casa

CIC Limitada 5'1. ala. da Villa Affonso Mi-

ele. Aviso Previ06·1. ala. chol et, 110 districío João
frazo Fixo g·I. ala. pessôa. Tratar com o pro-

������������,�p�r_:_:ie::.:t=a�ri:.=o Pt'dro Cardoso.

CONSCIENTE DE SEUS LEGITIMOS INTERES
SES, O POVO FLORIANOPOLlTANO DEVE CO�...1

PRAR PAES NA
PADARIA 10. DE DEZEMBRO,

de José'Francisco da Silva
rua Saldanha Marinho, 8, a única que fabríca pães de 60

gramas,

clube a que pertence o jogador

Advogado

Banco de
Crédito po
pu lar e AgriKO
cola de San
ta Catharina

.

(Soe. Coop. Resp. LIda.)
Rua Trajano 11. 16
(Edíficio propri:))

(nome do jognJor)

(no:JlC do clube)

Qual o melhor jogador
de futebol?

(nome do jogado!')

(clube a que pertence)

i

! Rua Trajano, rr 1 sobrado,
I •

I Telephone n: 1548 I� �

�--;cc�:-��: I

Sociedade Calurinense d� Ba
n�1a Ltda., da praça de Tubarào.
faz a �eguinte aJterll�ão:

a) a quota de rs. 50:000$000
que á firma Mota, Cripa & Cia

Ltda, pos�uía na mesma sociedade
ficou, devido à liquidôçào da re

flrida firma Mota, Cripa & CiJ
Ltda, modificada do moJo s:!

guinte.
Olimpio Mota r5. 20:0�O$OOO I
LeandD Cripa 20:000$000
Pedro Boiloloto 8:000$000
L. L zarini & Cia .. 2:000$000

.

, reira tem seu escrip-

RECEBE DEPOSlTOS

CAMiLL') MAUC[com
24 annos, ca�ado, residente
á nu Ma::hado C elho, 44,
RIO DE JANEIRO, sdfren-
do ha IDJis de qUiílZC an

nos d� fOifisr,imos éttagut's Iepileptico', d:clara achar-te
ha oilo mezes, ríH�;calrncnte
curad0 de todas:l5 mani- •

I
I
festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros

grandes do

P.ntiepileptico
Barasch

'tório de advocacia á rua

Viscolloe de Ouro Preto,
I

. n. 70. - Phonr-' 1277'--1I Caixa Postal, 11 O.
J

I' Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Nas farmacias e droga"
rias, em vidros grandes e pe
quenos.-- Cuidado com SI

milar e n'Jme parecidrJ.

(nome do clube)

Escriptorio :-[\U3 15 d.;
NovemLro n. 50

(Eàificio Caixa Agricola)

TELEPt-JONE, 58

Capital
Reselva

136:700$000
56:424$498

(nome do votante)

Aderbal R.
da Silva
J.\(jvogad o

Eua Cons. l\1afra, i O (sob.)
Foncs 163 J e J 290

Dr

Firma Bento Rocha, Escritu'
ra de cessão onerosa de direito�
de firma, que faz Bento Rocha,
viuvo, farmaceutico, proprii taroi.
residente em Laguna, ao dr Re·

ginaldo Florentino Machado, ca

sado, brasileiro, erT'pugado no

comércio, residente em 1mbituba.
O outorgante cedente Bento Ro
cha, proprietario da "Farmacia
Rocha", em Laguna, faz cessão

ple�a e abscluh ao out0Tgado
cessionario R<!ginaldo Florentino
Machado de todos os seus dirf'i
tos junto á referida farmacia, re
cebendo neste ato de rr,ão do
procurador do cessionaric dr.
Cantid,o Amaral e Silva, a quan
tia de rs. 5;000$000.

Côrte de
Ape�açãD

SLUMENAU

. Súmula cns ju/garnen 'os da S:s
s -ode I 5 do correnle

I\pe!ação crime n. 5.274 de
I Ca,···rloc 3'elac-t> '1 lus'l"-a e;:r

: '.! " t" 1 . �........� J I)'
11

a, e1ado Olacilio Ferri:1intl Vi"ira,
Re1ótúr " FL dcs. TAVARES
SOBRINHO.

f-v,u1ado o julg;llnento glle n�:-
. l' Igcu a autona ao crIme ao ape (1-

do, por não C'lc,.y,traí ii,)')I:I na

i rova dos é�U!O:j.
•

Apelação cri:ne n. 5,254 de
Tubarão, apelante a Ju tica e ape
lado Basilio Eduardo Guimarães.
Relator o sr. de�. MEDE1ROS
FILHO.

VENDE-SE uma pequena ca-
.

sa na Rua General Biu:-o
cOl.!rt n. 67; mais duas pe�

quenas e um chalet grande á lua

Duarte Schutt>l, 25.
A tratar no CAFE.' ES

TRELLA.

"IP

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POR MADAME MARIE

ICO
PARA A PELE GORDU

ROSA-·Aplicar pela noite e

pela manhã este preparado':
essencia de mentha, 30 gra-

2a. carrei-' mas; iodureto de potássio, 2

gramas; vinagre arornatico,
4, e essencia de cedro, 15
gotas,

pcdacin'ios, para servir com
° feijão que deve estar bem
quente, Pescoço formoso,

Ponto de caramujo 12a. carreira: Igual á

grande ra.

13a. carreira: 3 tricct, 2 juntos,
3 meia. 3 tricot, 2 juntos, etc,

14a, carreira: Igual á 2a, car-

SALADA DE BATATAS-
Corta-se em rodelas bem fi
nas umas batatas cosidas,
Faz-se um môlho com quatro
colheres de azeite, duas de
vinagre, sal, pimenta, salsa
e cebolinha cortadas bem fi
nas, Pode-se esmigalhar nu

azeite, antes de junta-lo ao

vinagre, duas gemas cosidas,
Mistura-se as batatas com o

mõlho e enfeita-se a salada
com ovos cosidos, azeitonas
e folhas de alface, Esta sa

lada para ficar bôa, deve ser

feitas umas duas horas antes
de servir-se.

Para manter formoso um pes
coso, deve a mulher ter s�mpre
uma posição perfeita, pois do
contrario, a deformação se produ
zirá lentamente,

Os exercicios de respiração po
derão praticar-se dez vezes cada
manhã, os quais consistem em res

pirar profundamente e reter a res

piração durante um segando: de
pois inclinar a cabeça da direita
para a esquerda e de traz pa
ra diante, sucessivamente; praticar
o exercicio de respiração com to- par o pe3coço com um algodã»

embebido em óleo de arnenc'oa:
e alcool, na proporção ele tres par
tes de óleo para urna cip alcool;

da cuidado e corretamente, tendo
a cabeça bem direita e os horn
bros baixos.

Outro movimente recomendado:
estender-se de costa, cem a cabe
ça para traz e leva ntar o bust i
suavemente, conservando a POSI
ção da cabeça.

Para que a cútis esteja sem

pre lisa, é preciso não aplicar cer

tos cremes e pós gordurosos, ser+

do b ern recomendada a segu.
[órrnula muito elícaz: á noite lim °

1 a. carreira: 3 tricot,
hçad,}. 3 tricot, etc.
2a, carreira: onde se fez tricot,

Ln-se meia; onde se fez meia, faz-se
t!!cot

3a. carreira: 3 tricot, 2 meia,
b;ada, 3 tricot, 2 meia, etc.
4a, carreira: Igual á 2a. carreira. reira.

â«. carreira: 3 tricot, 2 meia, /70. carreira: 3 tricot, 2 jun-
Lçi'da, 3 tricot, 3 meia, etc, tos, 1 mela, 3 tricot, 2 juntos, FEIJÃO A' HOLANDE-
61]. carreira: Igual á 2a. carreira. etc. ZA-Cosinha-se O feijão em

Ta. carreira: 3 tricot, 3 meia, 180. carreira: Igual á 2a. car- água e sal. Deita-se a es-

laçada, 3 tricot, 3 meia, etc, reira, correr, Põe-se ao fogo, uma
Sa, carreira: Igual á 2a, cariei" /9a. carreira: 3 tricot, 2 jun-I caçarola, uma colher de mau-

ra. tos, 3 tricot, 2 juntes, etc. I teiga com um pouco de ce- PUDIJ\'l DE LEITE--I 112 CAÇAROLA ITALIANA--
9,:; carreira: 3 tricot, 3 meia, 200, carreira: Igual á 2a,

car-I
nouras cOrad3� �inasi junta-se copo de leite, 3 ovos mal -Batem-se 5 ovos com 500 escovar com uma escova rr acia e

la�ad_l; :3 il:Cot, 3 meia, etc. reira. um copo de vinno tinto, faz- batidos, 2 colheres de íari- I gramas de assucar, juntam-se lavar logo coro água de fart!o 0:1

10:1, carreira: Igual á 2a. car- 21 a. carreira: toda de tricoLI se reduzir o mõlho c acres- nha ele trigo, assucar o quan- 5 colheres de farinha de trigo, de arroz.

reira, 22a. carreira: toda de t(�cot. ceuta-se uma cl�i�(lra ele cal- to adoce, sumo de limão, 1 5 de queijo ralado e 2 copos Pela manhã ablução fria com

J I a. carreira: 3 tncot, 2 jun- 23a. carreira: toda de tucot.

II
do de

. c(1.rnc.,
Frita-se limas cal.cc de vinho do Porto, de leite. Depois de tudo bem água, a que se deve ;:.dlcionar urna

tos, 4 meia. 3 tricot, 2 juntos, 240. carreira: toda de tricoto fatias de presunto ou touci- Fôrma untada com calda batido vai ao íôrno em íôr- colherinha de bicarbonato de soda
,L_� .,,_ __

-Divisivel por 4, �lho defumado e corta-se em queimada, ma untada (0.11 manteiga, e uma ele tintura de �e�)joim,
GU _.-; #hM(i *fHft5 ilWe"';p"'{···7aI1'Fr���'l'.�.-��E.-������m::�t sla@ •......,.MiL. tJtedb mv � = W�---

Ga��_'a
.Ii. PEDIDO

!Cl!m:��:m PeSa IIllossa historia

Se!Jnpil'�e o (Compilação de L. Nazareth)

Desportiva ,m�smoL'!��1 BE,LE�, 18--0correu, o,n- DIA 20 DEOUTU8RO-S, JOÃOCANCIO
Redator CYPRlANO JOSE'

tem a noite, ,grave conflito '$�---
A b 1 no Largo Nazarét,' onde se 1823--Legislação do Império -A assen.bléa const.tuin-o o servauor que com isen-
d realizam os tradicionais íes- te do Ímperio do Brasil determina que as ordenações, leis, regime.i-ç'io e âni no, analizar a cam- �

1 teias da Santa do mesmo 110- tos, alvarás, decretos e resoluções, promulgados pelos reis de Por tu-
panna zarôlha que os folicularios �

J I B Ime. ga, e pe os quaes o rasi se governava até J 831, em que d. Joãodo opo .ic i mismo vêm movendo
contra f:2uras represent.t.vas da Um popular afixou o re-, VI se ausentou do Rio, e todos 03 que foram promulgados daquela

d trato do ma]'or Barata, o qual' data em diante por d. Pedro 1, como regente e depois corno lrnpesituação r-ue apoia o govêrno o

dr, Nerêu Ramos, resaltarn, des- foi rasgado por alguns estu- rador ,do Brasil. ficavam em inteiro vigor na parte em cu : não tives-
1 I

'"

cl I dantes. sem Sido revogados. para que se regulassem o,; negocies internos aooe ogo,
- a lllolnCerh,..aae que , , , '

" °

dencaminhou os dscumento� c,:e qile os anima, a perfídia que os im", Ongil1�u -se ),?al �ma luta trnpeno, ernquanto se organizava um co igo ou não fossem especial-
julgando milindrada, a diretorIa! péle para a frente, na ânsia de I

havendo ,orte urotelO, mente revogados.
Pediu demissão. ,r °

d
.

III
1851--Missc7o no Prata-HonJrio Hermt.tto Carneiro

'1 ,
lazer esqUtcer ao povo a alltu e �� r ..Jl fB L dPor ultlm"" tam"em se d mi oe! I d 1 � �� ���S.g· eão,', epois m"arquez, do, P,ar�ná"é nomeildo enviado e,xtraordinari,o, ,

..,. .'J 1

,

e.. rI icu a, a�ue,e::i que n5.o sou-
.

tlU, o pr�pn0 preSIdente, E esta beram corresponder à confiança '1a !tiD e \mmslro plelllpotenclaflo JunlO a Confedt,ração A,rgentma, com �uJG
pOIS a ,SItuação do Flamengo, no

I dum elÚorado p�líante, que pe-
� I governo fOi encarregado de tratar de delIc.ada mlssao dJplomatica.

pl'esente momfnto lo I d
O dr. Oscar Barcelos, dire-I 18S4- Companlza contra Oribe --O vice-almirante T a--

�,' ,013. um governo capaz a� COD U-

,

A bola q,ue fOi usad� no jog? I zir Santa Catélfina ao logar que
'lor da t.�strada de Ferro mandaré, in�ormado de ter o governo im?�rial resolvido occupar as

� marc� T e a que devenas er utl-
pOí justiç:l lhe cabe, de Estado

San ta Catarina, foi designa- cidades do Salto e do Paysandú, jU;lla-3e aJ general Flores,
hzada e marca cmc. Gregor. P: progressista e culto.

do para representar o govêr.. 1 889-Demissão a bem do serviço publico -o ceI.
bola �c. 9regor te� 66 cenh- I Porque nós jamais nos esquece-

no do Estado no Congresso Malld, director da escola Militar do Ceará, p�de demissão do cargo,
metrs, de clfcumferencla e, tJ'!sa remos de que num momento decisi-

Geral de Transportes, a se a qual lhe foi concedida a bem do servtça publico, vindo este facto
390 r t T t realizar em Porto Alegre, no agitar ainda mais o animo dos militares, contra o gabi!'L:te presidido

,

gamas, emquan o a, ' em vo para os n05SOS destinos, eles
Deixou o Carioca a dl!,nenSão d: 68 centImetro. -os generais da Coiigação, --não

mês de Novembro. pelo visconde de Ouro Pret '.
de cllcumferencla e pesa 415 gra-I se peJ'anm de dar a mão ao mais

'"""""� 1890 -O maestro Carlos Gomes escreve llIWl carta
O ímpeh.:oso atacante do Ca- I sejá os snão conhecêssemos de so- -De Minão, o maestro Cujos Gomes, d;rige uma carta ao seu ami-

rioca F.C.-Moa(.ir-abandonou maA�' biT ' I duro e justamente combatido dos bejo para nos deixarmos mais uma go visconde de Taunay, na qual lhe dizi::t escrevê-la com a mesm 1
. .,

o a . possue gomos maiS
I adversôrios-o tir3nete de So Ro- d' 1 h d�l' b f I t fi I' , - I vez se UZlr ,oe o seu J'á ati o canto t It' t d II r- do Reli '_ J e OI se a IS ar nas -

I sa lentes menor conslstencla e 11 J penna com que raçou a u Ima no a a ma nova opera carl ar,
Je;ra< do S Crl·stova-o. FOI' um' . que, - o )anao apenas a sua vo- de sereia,.. que mal's tarde ca t d S I f' 't b °t,� " menos costuras, o que torna maiS lupia de mandonismo e não as as-

' ,n a a no ca,a, OI mUI o em accel ao

daro que o CarIoca ta-o cedo na-o facl') a dl'l taç- A <'M"_ G '_ d I f 1 -, Nerêu Rlmos ha de continuar, 1916 A secular questa-o de ll',nz'tes E'
' _1

, .,
a ao, UOIA. regar plfaroes lque.a e,!ange de elei-

-
- aSS!gna':'lO na

Podera col:mro ' d� 'f OI d
." J p:lfé� tranguilidad� de povo bar- Capital Federal o accordo entre o Paraná e Santa Catharinà, soIu-'e" ,mais, aCI omimo, pOIS o tores que tão melosarncnte conse- 'f

°

II riga-verde, lfme no eme, guian-' d d fi 't' t II "t t 'to d I'
,

NAo IRA' A'S OLIMPIADAS. SeU piqUe e menor, o que rea -

ouiram em!Juihar, ll)fometendo, J'u-
CI011an o e m Ivarnen e a ve 18 e !CrI an e gue� a<;l e Im:tes, entre

'" do a náu que encontrou desarvo- d' E t d d F d - B 'I'mente constatamos. rando me�mo, em discurso!' infla-
os OlS s a os a e eraçao raSl ena.

Um caso curioso é de que a.l
°

'b
rada, prestes a sucumbir, graças -----------------

maúos, em artlgos Vi rantes, a á imperícia de um máu piloto... União de Come rc i o Araujo, l' tesouro:' Noberto 00-bola não pôde ser examiDé�da an- 'd '!
'

d S I• conqmsta e um govêrno mellOr, E não será o rouqueJ'ar dos I. e Lavoura mmgo a i va, 2' tesoureiro:
tes dos J' 000,os, nem os J'o{1oadores lo d d' I EI Fllvrnn o"a o Jugo <- a incapaci· bonifrates que o desviará d:) (a. izeu rancisco da Silva.
a pódem pegar nem haler-bola dad Da secre'aria da União de Comissão J.= Sindicancia: Eduar-
antes dos encontros oficiais,

c .. , minho réto que se traçou, apoia- ,E são os mesmos quem hoje do [x:los bons catarirlenses e guiado Comércio, Industria e Lavoura de do Santos, Otilio Lisboa, Ale'"
se nos ai:lresenlaí.'l; enfeitando suas pela honestidade, clarividencia e Florianopolis, recebemos a seguin- xandre Borges, F. Melo e Firmi·

RODRIGUES E BRAS!- fachadas com o penacho de VE;S- espirito justictir05 que lhe são pe.
te comunicação da ehCjão d � no Loul'l!nço,

LIANO tais de regime,-os farricocos des- culiares. sua nova diretoria: Conselho Fiscal: João GonçaI-
ses hagmentos de partido, sem Disso estamos certos. Descan- presidente: Americo Couto, ,. ves, João de Martiniere, Francis-
norte e sem forç;", a que está

sem, poi�, os prcfi:sionais da intriga vice-preSidente Paschoill Simone, co BOika, Nicolau Sava�, José
reduzida a ex-colig·arão, a se di- I' 2' vice -presid ::nte: Manoel 00- André da Costa, Oscar Cardoso,� que a sua cam?an la não sutn-
zerem vanguardeiros dos anélos rá o efeito de5ejado .. ,

nato da L�z, l' se..:retario: Sé!- José Cravo, Teodoro F"!rrari Mi·
populares, sentinelas a zelar pelo vero Simões, 2' secretario: Jusé guel Malty e Alcides Bonatelli.
bem estar da coletividade, como

reira. PARA ENGORDAR-
150. carreira: 3 tricot, 2 jun-j Consegue-se engordar, co

tos, 2 meia, 3 tricot, 2 juntos.] mondo massas, íarinaceos,
etc. leite e, doces e tomando lei-

16a. carreira: Igual á Za. car- te e mate nas refeições.

A esgrima em

evidencia
rioca de Futebol deu para o en

contro uma bola não oficial, e,

tendo o Flamengo perdido o jogo
por 2 x I, sua diretoria recorreu

á anulação; entretanto o seu pre
sidente-dr. Bastos Padiiha-não

R""tlizou-se na sala de armas

I) n ..,ttfogo F.C. a prova de fio
�c -:Jo torneio de noviços, que

I Cc\'f! (. seguinte resultado: l: lagar
dr. E,lio de Oliveira, Botafogo,
2' lugar, cap, Moacir Dunham,
Flamengo; 3' logar , Francisco
Lombardi. Flamengo; 4' logar,
João Batista Guerra, flamengo;
5' iogar. Carlos Fogliani, Fiamen
go; 6' logar, teto Newton Barra,
Botafogo, De acôrdo com o regu
lamento, os dois primeiros coloca
dos passaram á categoria de ju-
1110r3.

CRISE NO FLAMENGO:

Foram convidados os dois bo
xeurs acima para lutarem em

Buenos Aireõ. Brasiliano, brasi
leiro e Rodrigues,s português, es
tão gosando de fama em Lisbôa, S. Vânia

A Federação Francesa de Fu
t,"bó! de.:idiu não participar das
Olimpiadas de Berlim, porque os

mel1')l'1res jogadores tornaram-se

probss;on<lis e que não convém ao

r'aí mallcl<lr amadores medíocres.

D;_pols de alguns anos de com'

pIdo exito, volta o Flamengo a

;','av 3s�r 'mIa crise que por (er
',- o --r"ú D «sepultura». Devi
;�J o e:1-::0,lt,v de domin@:o ulti
mo, entre Fia x Flu, a Liga Ca-

A.

OR?
---U ---j},---

IACOS?

-I N-
CEP E o CORAÇ o
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Sociedade Immobiliarla Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEJ\RiA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,,� ou MA1S lótes. Amanhã
valem mais.

--�

Planta (le urbanismo moderno devidamerüe npprovada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia adV-31'.

archivada na mesma Prefeitura.
--

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

\1J melhot presente e Natal que V. S. (Jade brindar seus (ilhas.
Llnõo Vista Panc.ramica.

EGplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente oe agua p otnuct.

Terren�s completamente piano!'>.

A-UH,LA BALt-�EARIA DISTA o:
-

1000 metros Da Poritz Her'_ilio LIJZ
BOO ào B"anàe Quortel feôciral, em conatrucçõo.

00:- upa Escolar 'José Boileux.
a S26e da Distr:cto loão Fessêa,

, í -

a
.

030Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis . Eiguassú.

Prestações rnensaes desde 30$QOO
A 5mieàace e e encarrega ao roriatrucçõo De Pr�iiios

05 lótes aàquir.ào5, mz õlo nl e o p oqcr.ianto oe uma IZntraàa á
vr.stc e o res!o te em pagamentos mane aea.

lnformaçãc:, ccmplelas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLlCH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS ,\I\AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRiEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934 .'

�
e
�
o

Agencia Moderna de Pu- =
b!icações, corri séde em São Paulo"
é autorizada e fiscalizada pelo-Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 t�

Fabrica de r\�oveis Catharinense

Rua

DE

F'a\_�I(� Schlernper
[EPOSn O E ESCRIPTORIO

Conselheiro JVí1fra, 126 - Esquina Pedro
Teteohone 11. 1632

Ivo I

I
··==t5r:=-Pécrrõdê- M õü ra Ferrá

r:rdiral11 sempre o inc- Advogado
guai::t vcl S/\BAO 1010 de
Ct.riril:a. Ri�a Trajano n. 1 (scbrado

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe Schmidt, 38,

Praca 15 de Novembro
..

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

de Março de 1934.

Otimo ses1lviço de Bar
Ar'""i'lbiente seléto

Ao som do repertório do
"Java-Jornal"

Fiscal -- JOSE' MARTINS

,��������������������� �

II�Ager""'lte de Vapores fEncarrega'se de classificação, medição e EMBARQUE de- "Itodas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tó-
ros, etc.; cerr aes e mercadorias em geral, rara qualquer

porto do NORTE e SUL
Serviço garantido e rapido
Preços n',odicos

SAO FRANCISCO
-

SANTA CATARINA

SchAdolar arz

todos 05 Estados ..

1- Formi<-:Javeis sorteios proprios, tres vezes

por semana, todas as segun
das, terças e lextas·fe1ras,

EXt raçao com grobns de cristal.Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 ENO. TELEGRAFICO ALL1ANÇA

Escdtórlos em Laguna e Itajal

Agentes, Sub·Agenies e Reguladores de Avarias em

do Brasil, 110 Uruguai e nu prin�ipais praças estrangeiras.

Agentes em Ptortanopol is:

Campos Lobo & Cía.

A tl19X!fi'la

L_
Hsun� t tWr.3e5�h.i�de, !H!itSF, M !':tJfm

�>1ti!l1ll !5ãu pil'ê5SnC5cul)j) p,�!�j �� ii ..."

'.r

r

, I
I
1
I

. !

�.;
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OUTHOS PARTEm:

talvez de Sta. Catarina, com
montras elcgantlssímas e Ice
ricamente iluminadas, tem

\ll

d
ainda a realçar-lhe ç dar-lhe

COn� � �mi· O r.1l1 e!1Canto� e bciez.a? irreprcen-vM sivel gosto artístico dos que
as organizam para serem ad
miradas pelo grand.mode
florianopolitano.

O;;VCl11:ls ainda rcsaltar d

fidalguia c lha ieza de trato
do distinto co-proprietário sr.

Esperedião Amirn, cujo ca

valheirismo evidencia-se a

toda prova.
De toda a parte do Esta

,10, principalmente do norte,
de momento a mOl11 ento, che
gam pedidos de compras,

Esse alimento considera
vel das suas vendas é tarn
bem ocasiorrt-!a pela deli
bzração acertadissíina dos
seus proprietários vendendo
as sê.Ias a varejo p210 pre
ço de atacado, facilitando as,

sim grandemente os consu

midores.
Atendendo a') gcntll CO:1-

vite dos conceituados comer

ciantt s srs. Esper dião c

Tufri A111i11 vis.tamoi ontem,
ás 10 horas, as elegantes
instalações da «Casa Três
Irmãos- e tivemos a grata

Realiza-se amanhã, ás 11 horas, no Tribunal Re- oportunidade de admirar o

gional de Justiça Eleitoral, a eleição para deputado elas- seu Iorrnidavel stock.

b dOs acreditados neg·ocian-sista pelos funcionarios pú licos, a ela concorren o ape-
nas, como delegado-eleitor e candidato o sr. José Nico- 'tes, por nímia gent1!vza, nos

laú Bom, que tem como suplente o sr. Adolfo Bittencourt ofereceram uma lauta rnõsa
I

da Silveira. '

com finos líquidos.
Manifestamos a nossa gra-

O f tuross t'
I!I tidão aos srs. TLlffi Arniu &

S U urosl � ecre·arlos Irmãos pela maneira afavcl
dispensada aos rcpr. s ntau-

d F .end d S tes de A GAZETA,

a alen a e a . elm �vr-a=.mv����._�

o pleito c as 3'. ta de

gurança Pühllca ho] e.

1M � � l:& Hoje, das 9 ás 15 h fê , rca-

" I -t " -I Íizararn-se as el icões pa a d nu-

E nesta hora dramática um pa p I e numa roUIa tado, e suplentes �lassista) do: s :m-,
para a Europa, o ponto de politica 11eterOMi'§Gi'iea pregados e empregadores, el t ran-
vista da Alemanha evidencía. . D dose ás ! 5 ! oras a r .spcctiva
não só a falsidade 13 a injus- apuração, sob a I r sid ncia d)
tiça dos argumentos contra De iniciativa do Executivo, foram apresentados ao L"gis- sr. dr. Adalberto RW10S, secr-

ela empregados e das acusa- lativo Estadual, dois proj�tos de lei, desdobrando as atúais secíeta' tariado pelos del,>gados-eleitorcs
ções que lhe foram feitas co- rias de Estado, aumentando-as para quatro: a da Fazenda e Agri- AlvaíO Vieií3, dos emprcgadoro:,

.

t 't I d cultura, é; da Viarão e Obras Púb�ica) a do Interior e jTustiça, a. da E 'd' ClT' dmo 111 UI os c aros o seu � - e ml.lO ·'11'00,0 j'lnlOr, , 0S em-

govêrno, colocando-se em si- Segulança Pública. pregados.
tuação de neutralidadE: em

. E%e� projéto.5 encplh:ram, a�o:a, na comissão
.

de Finanças Na eleição dos empreg:1Clos,
face do conflito que levou a com dOI� pe,dldos de mfor:naçao, p r,e!l�mente T3zoaveIS, assin�dos constatcu-se o seiSuir:te rewllaJJ:
guerra á Africa e ameaça es, pel�5 mmomtas srs; Man�os Ko�d".r, Tiago de Castro e l!enrzque Púra deputados: Paulo ],,rlZ
tendê-Ia á Europa. VOlgt.. Perguntam eles qual o �cre3cimo de ,despesa com a Inovação Jor-ll; votos \VcJd�miio Luz
Hitler ha dias falando para

e quais os recursos orçamentanos de que dispõe o governo para en- Gonc'llves-5 votOj Alvaro Soa-
os seus correligionarios disse: frentar essas despesa. I res \lei lu a-2; voto",:j
(IA nossa guerra - é E' pois, natural que, ônlem, fô'se esse desdob:'?mento, tido �� Para suplentes: EmiJio Ccr-

esta: a conquista da lla- como certo, o principal assu�to de u:na roda p�li�ica, llgulé1�r'1�nte doso Jor.-IO votos; P,�J�() Ca'
ção alemã. E' excelente pos- hetefO�enea� como, a prom!nClar um futuro c prüXHno ente:1dunento milo Meirinho-6; vo\ s "oaquim
suir-se colonias, capitais e entre liberaiS e colIgados.

. ,.
. Lopes Corrfa-2 vo', s.

materias primas, mas o maior I. ,.A certa altura, �m mfluente rrocer colIgado da extr.:m'.\ dl- Em virtude desse k�ultaclo, o

de todos os patrimonios que
relto dlZla formal e convm�é:nte: " I '_

sr. presidente Foclamou deitos o,

Chegaram' do norte do Estado possa ter �m povo está na
,.

-O Celso passara para a secreter�a lua Vwçao "e Obras
srs. Paulo ]anz JOI., m;;talurgico

pejo ônibus da Auto Viação consciencia da sua força, na PublIca, emquanto que a da Fazenda e A.�[)cUlt�r,a .

o Nereu reserva di firma jomvilense OUo Benna-
(1)tarineme: Jovino Almeida, José Fridolino Lehmkul, espOlia, fi- sua união em defesa dos inte- como poste, para � Mar.cos, e�colhd, alias feh::15SJm�..O M�noel ck & Cia., deputado classista á

!':,d!. Fehpe Zattar, Amad�u lhos, nt?ra, agradecem a todas ás resses da Patria, da civiliza- �er:lro permanecera na do Intenor. A �e Segurançil PublIca es.ta os· Assembléa E,tadual, p:cios empre-
L A d B pessoas que os auxiliaram no duro ção e da segurança das i11S- cllando, co.mo um coração, entre o Clanbalte f o Iv!o de ��1U,lnO. gildos, e seu suplenle o sr. Emi-'Jniuura, . Zl!ve o rusas, A d d d d -

.

'\1aximiliano Ratzcke, André Ja- transe durante a enfermidade de tituições humanas. Nós não �n .a �ue e to t) em to o prel,!latura, acnamo; tao mteres- dio Cardoso Jor., estimado fun-
nuario e Eurico Priss e sra. seu filho, irmão e marido, Odilon somos contra ninguem. So- sante a "dlstnbUlção" das pastas estaduaiS, que não nos furtamos em cionario dd firma CarlDs Hoep

Lehmkul fa!ecido a 15 de, corre0- mos apenas a favor da Ale-' tran�_?Jitir o np�lpite" aos leitores qUe gostam de! fazer a sua fézÍn1la cke S.A: nesta Capital.
te, às assocIações que hastearam manha." no jogo do bicho, A eleIção para deputado pelos
em funeral os seus pavilhões e Pronunciadas, neste ins- elllpregadores foi anulada por exis-
enviaram coroas, bem como aos tante, as palavras do chefe da I 'itr��J�OO�������������i:���@c��� I tir na urna umi sobrec'Hh a mais
que enviaram pezames e acolll- nação alemã marcam a posi- � Para a belleza e saude de seus dentes. � �ue, por engano, ali fôra colocé:.-
panhuam o corpo até a última ção clara da Alemanha em � use sempre � da pelo delegado-eleitor dos em-

morada. face do conflito que se dese-

r.� Pasta SUL B I O L � pregados sr. Jo;é RoJrigces
Ao mesmo tempo convidam nha na Europa, mostram o r .

� Fonseca, do Smd;cato de Ope-
para.a missa do setimo dia que alto pensamento do govêrno r (Formula do DR. BACHlVIANN) � rios em Conslrução C:vil.
terá lugar, dia 22 do corrente nacional- socialista e adqui-

� A venda em todas as pha'!.rmac.ias e casas � I S:ibemos que o candidato a

às 7 horas. lWl Capela de «João rem, pela sua propria signifi- I � �e perfumarias.
• � I I deputado pelos em.vrc:gad�r':3 -5 o

Pessôa». ção, resúnancia universal! b�����������-;�����i�:���J�Ji�
sr. Indalecio Arrucla.

_. 7_" &'Fiji .RBif;pitfi§§iidSM1

Da fábrica ao
A-

.� .;."
:
..�. ,:;.;;

....
"

"i�j , -

�'�io�sa'-' .. ;
:""-�

..; .. .! ,. � Vida
. _

A "Casa Três Irmãos'� fi.: o
A posicão da orgulho de F�orianopl��is�

Alemanha Uma visita as suas nl0der...,
nissi;nas dependenciasA posição da Alemanha,

em face da politica interna-
-oem florianopolis, visto que

Inegavelmente á «Casa as suas compras são feitascional da Europa adquire Três Irmãos» grangeou a pelos seus proprictarios nas
neste momento uma grande simpatia geral do povo ca- próprias fábricas de S. Pau
importancía para a vida e

para a segurança do velho tarinense não só pela excc- 10 e WO.
íencia e durabilidade dos ar- A preferida do bélo sexo

continente, ao mesmo passo
que revela, perante o mundo tigos que vende como tam

as intenções pacifistas, o es-
bem pelos preços estipula-

.

ito suoeri td
dos que, indiscutivelmente,

pir o supenor, ? sen o pro- são�os mais baratos da pra-fundamer.t� .naclOnal e huma-
ça.

no, da política da nova Ale-
Graças ao talento comer-

manha. cial do sr. Esperedião Amin,
a «Casa Três Irmãos» está
apta a vender sedas por
preços sem competidores

A voz DO POVO

(MARCA REGISTRADA

ANIVERSARIas

Sra. José da Costa Vaz

A efemeride de hoje regista
o aniversario natalicio da exrna.

sra, d. Aladia Philippi Vaz, es

p'na do nosso estimado conterra
neo 5T. José da Costa Vaz, fazen·
deito.

Prefeito Elias Angeloni

Seguiu hoje pelo Comte. Capela
para Curitiba, via Paranaguá, o

sr. Rui Silva e sua exma espOSI1.

A festa do

Regressou a esta tapital o sr.

dr. Augusto de Pó.ula, abalizado
dinico aqui residente.

--

catarinense é motivada não
só pelos preços e excclencia
dos artigos como, também

pela variedade dos padrões,
a abundancia do modernissi-
1110 stock, consecutivamen:e

renovado, obdecendo, assim,
os imperativos da móda.
A mais luxuosa casa co

mercial de Florianopolis, e

EMPREGADO NO
COME'RCIO

Deverá realizar-se, no pró.
ximo dia 30 do corrente, no
Teatro Alvaro de Carvalho,
comemorando o Dia do Em
pregado do Comercio. um

brilhante festival artistico,
Rc.gjs�a-se hoje o amversano organizado pela exma. pro

natalicio do estimado conterraneo fessora SI a. d. Ondina Si
'. Rdolfo Ferrari, gerente da mone Gheur, com o concur-

Conle.taria Chiquinho. so de suas gentilissimas alu-
. nas e de distintos jovens e

Faz anos hoje o "'. .André patrocinado pela S. B. Cai
Estefano Savas, do comercio lo-

xa dos Empregados no Co-
CIlI. mercio.'

Faz anos hoje a senhorinha O· prograijla caprichosa-
Iv ..ne Costa, filha do sr, Walde- mente confeclonado obdece
mar Costa. duas partes distintas, uma

composta de trechos de pe
j:'''<lejou ôntem a date! aniver- ças de autores c1assicos de

., i:; " senhorinha Alcina Alin- renome universal- Puccini,
c-urt da Fonseca, filha do sC. Donizetti, Carlos Gomes,
c:,L Aliucourt Fonseca. Bellini, e a outra de musi-

" A •• cas ligeiras e regionais,!.,_./cc-rreu ontem o arnversano b
natalicio do nosso distinto conter-

sam as e canções cariocas.

raneo sr. capitão João Cancio de
Suuza Siqueira, Escrivão do Juizo COnCO rrenC I-a(;e Menores.

� A I 0--.
r ez anos ontem o sr. Juvenal Continua aberta a in c

.

ã d
p. .. . .

, r
. . s nç o e

�.é:c::::ar, prestigioso pc mco resl'\ propostas para a venda de um
w�nte em Campos Novos. \ tt.rreno pertencente á Prefeitura

I Municipal desta cidade e situado
Fp.z anos ôntem a senhorinha I á rua Padre Roma nrs. 45 e 47,

,l=:là �íito, _

funcionaria do Jui7.0 I esquina da rua Conselheiro Ma-
Ue fvt.nore". {ra.

As respectivas propostas deve
rão ser apresentadas na Secção
de Obras Públicas da Prefeitura
até o dia 28 do corrente mês.

Aniversariou-se ôntem o nosso

f�:SiÍD;O p,:\tricio sr. Elias Angelo
ru, operoso prefeito municipal de
Cresciuma.

o deputado classista pe;!p
IDs funcionarias públicos

o ."fuehrer" da nova Ale·"
manha

o sr. Manoel Maia Junio!;
o sr. João Boiteux Piaza;
'Q sr. João Lino Bastos,

oficirlé'.s da Imprensa Oficial.
das

tHEBAm UHS ...

Agradeci-
.

mento
e missa

Encontra-se nesta capital o sr.

cilpitáo Mimoso Ruiz, delegado
(',pecial de P9licia no iDumClplO
de Joinvile.

Acompanhddo de sua exma.

Lun1h,\ seguiu ôntem para Lagu
sr. deputado Heriberto

Lavando-se com o Sbão

"Virgem Especialiàaàe"
_' de Wetzel Bt Cia.llaJoinville

pois conserva e desinfecta a sua

c··· ';�_.,
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