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impossível conseguir. "'''''·I .:J '1J I( I���������������������i���������������_�_�'�� Acicatado por um velho ódi� não hesita Itt��<'! � I'
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go político em chamar ao sr. Nerêu Ramos «o as da •

Uma das grandes virtudes políticas-já o disse e num lamentavel gesto de desclegancia moral, sem 2 Revolução em Santa Catarina». 1" i rlorianov, �
,

'

uem-é a serena resignação na derrota,
..

que invaria- menor sombra de clecôro, «deita falação», insultaudo ho-
_

No entanto, si entre nós ha um Judas da. ,Y�.-:: �

mente reconduz o homem público á perdida populari- meus e afrontando a mesma grei cata. il1C',iSC, com o bla- çao, que se bandeou com armas e bagagens, simp.esrrién"
- -'''''

I

sonarnento de uma subserviência barriga-verde ao gene- te movido pelo interêsse das trinta moedas do poder, pa- '" DO
ral Flôres da Cunha. ra o arraial dos que tudo lhe procuraram atassalhar, in- t ,

° interessante, porém, é que o diario gaúcho, que clusive honra e dignidade, muitas e muitas vezes com a
se compraz em divulgar as quixotadas do corone: Aiis- mais clamorosa injustiça; si ha um judas entre nÓ3, co
tiliano Ramos,-o «jornal da Marhã», edição d.: hoje" laborando com aquêlcs que desejam o regresso "da situa
abre um título a três colunas:- «A voz 'de Santa Catarina». ção antiga", e o desprestigio da Revolução; si ha um [u-

Estão redondamente enganados os nossos colegas das que, pelos mesmos trinta dinheiro quer vender ao ge�
dos pampas: quando muito, o inccnsolave: coronel pó de neral Hô, es da Cunha os brios e a autonomia barrigas
ser aqui a vóz antipática e prepotente do seu amo, o gê- verdes.i--esse irmão do filho de Kerioth não é sem dúvi
neral Flôres da Cunha. O seu prestigio em Sta. Catarina da o governador catarinense.

Dlã-'ei:Cl," f-..-.�8sponsavel ..JAIRO
R8d�tor-8h0'fe Mar'tinha Callado Jor

-------------------
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•

tr-m o o àe 1U

e.
Entretanto, alheio a esta revelha e sábia lição da

eriência, o sr. coronel Aristiliano Ram�s. jamais ,se
venceu e retemperou do límpido e irremissivel reves,

e lhe infringiram os próprios correligi?�ano�, justarnen
alarmados pelos seus desatinos adml11istraÍlvos na In-

ventoria do Estado.
A' 1

Desde então, toda vez que ensejo se lhe oferec�,
, ,atribulado e inconsolavel político serrano, corre de��el
;do a porto Alegre, a cidade tabú de seu Idolo POlitICO,
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resistencia
NUMERO 352

na Chefatura, visto que êle era

vacinador e não autoridade poli
i ti; assim procedeu unicamente
penalisado pela malvadez pratica-

Idealizou ai '��Orti;:�����/�® t;� @i-.-��'�o'J em que da pelo refinado meliante.

Existem. provincias do léste que só agora inicia- t1 fi

I \'.', ft}' '" I!'I �
Osorio Silveira, confessou o seu

as remessas de seus efetivos militares, fazendo o 50 e e e r� fr:;t r-®e�ã:!Hj�C�a�j;.c máu procedimento.i entretanto, com

íéto pelas florestas africanas no meio das maiores diíi- Graças á atividade e perspicá- povo, e L.\'nb.::m bl";)S d.:: P"êSÔ-iS I recordares da crise terrivcl, ra,sa" lábia, em caminho, conseguiu Ía-

Idades. cia do sr. João Batista Viera, desocupadas cl.o anjo a falta cL da, lue para ti hoje não existe zer crêr ao dr. W n J u en a ne-

Entretanto, sabe-se aqui que as reservas bélicas I d,ligente vacinador do Serviço d.: trabalho e E� assi ,1 f' 'o herde:: mais. (a) O. Silveira.» cessidade de não prendê lo.

Etiópia dão para uma resistencia 'de alguns mêses de D..;L�sa Animal da Diretoria de não ter ás mais csle auxilio da'cor- Pelo qu,,:: se lê predicava con-
O dr. Fernando Wendausc[),

mbate a um exército de meio milhão de soldados. Expansilo Agncola e Pa5!oril, él rente cl� ouro", diitriiimci1�o fa;-ni fu:a.'nenle o «messias» Oc,orio, inexplicavelmente, deu I,be_-Ja-le
I - d I B'

.

I' ('\, h
'

J' I D
'

b'd ao vigarista antes d � chezar a' Po-'p 'p'..L3Çl0 o ogar arteiros, Vi- lar. ,.J,1,'Cfva "C'n1 püfJ um (li;] ,(" :IS quanttas rece i as o a-tu- - �

5;n\') municipio de S10 José, não A' av''''''-'S ç -.
I

cioso O�orio Sdv,:'ira passava um
licia Civil.
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d
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d
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f M' ta d d Cl 'b ltiroi v.tirm ;: f)f(-JUlZOS e major

d rol "::CI o, atBnçar, o rest.tu r a re e"
a s r e o r. an a t

vulto, por parte de um espertalhão ' e BV I no (idd i.npoi ta rcia, procurando des- GaIvão, digno Ch-fc de Pulicia,
::: as'U') fa!catru, rI, g'Je, ilu:lmcb Fánzsres ,a lilaneira provar a «!silra» du intieado do occr,i,Jo r1,t'�rmioou a

ii béh fé d,� P"SSÔ1S créJuhs l�- Na SLH p:r,> ;!iil�ç.,io anUiu! ,_ u processo cie cha,.tag�. (aptcla de Osorio S ya a.

vOlI a infelicidade a muitos lares, pelo Lhasi!, Santa CüLrina é (' I Obteve () espdl!:llt.lã,O, até ago-
Em nossa próxima edição, mais
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JF.lato nunanClO-n (1,;<53. granel.!
\' • ,,:0" r:,O;\ p:t�a a prr -, I
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• 'li '1:-\ ! I j'r,'ssao (LU llO'S35 a .lt<.), ,Ir:," V, ,I) G J L. il r(,,:,' � • <\.. : l c' :ua '_ I , ,LO« '1'u" mil Tt:S é' rI- "!,'anc", qu: ll( ll, U ,lV .. ' ir m •

. �;·.-1\:-1'.";·1� 1.1 I) �( 11"'li' ,._ I• \) )- l,t" .. oii", I', '1 arre. '1\ 1" II ", .', TIl,) ht" j.- .J I'" r .. � UI.,,· I J'hJ'.1 li. "Ju�IO;. '1IOí)U-
em L'hl'lr � eln 2 lt" -l"Cd- ,I".l..)., ""'� -dl.'("·!'.J O"Ut-:' , • ,,- ,,�?- �l

I ( \) d- B,Hrfi,.
� m; .._j ilJi d C .�: c. if" �tla c rf'-; dto que "dIno,; narr� .... !.. r .1, (li! ui ) -' t ( t 'l 1 'i'� I r'll ',,1 � ,1-4:r � � ... O:'.
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". d' o" _- 'a�" '�", J
_ _I Dre<cntantes 'comerCIaiS Ita11ano" I chegou

ao conhec'm :r;io por in- qua0los ora- ex;)ostôs no �a'ão-!1o-I-;ação c a 113011d�z;i d,:l negocio.
encla "ve,ao s�, V�ll,lla _o, o�

I'· , I, .' -

b d
.

d b d P f' \1 1 E 'd I A
-

,

F Cd _ .' :, ',�, o CU)l ch?oaGa e eSp�r<ld3 aqUI pe- ttHmes precIOsos e a un aneia e re a rere!tura, 'j:.:nicip3, me \'1 dlte e (.Iariósim:'\ está a vaita o� navaIs ex,s,e;1, .... :, a s"rem
..

b
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li III

d'f' d d
'

I lo mltll'·lro ILlia'lO conde VIDel tJrovas omecl as pI! o nosso con- r�c:::ram já, ncs grandc:s cen;ro' I (1âtihriá e e;croqlJecie dê Osorio
IIC3 os srgu-\ ,) as nec S';!C a-

.,

'J B' V
1 �

Ich"gou agora a Majo, na linha terran�o sr_ oão atr:ta l<-:in, do país, 3. ml!S ca,iab..xa apreci 1 �); v-eira, pois, é huma!lamente im-
I ferroviaria, proxima a Adis Aba- rcveste-3e de incalculavcl perver- Ção- da crítica, o gl� agJ:�a nJs i os vel faz::r-l O)$OOJ rende:

bel, e assim eépera-se que o re- sidade, sómente arquitetada pela dissipa, ii nós O�lfrüG, os biso:1ho, 9:40J$000, a t.iuta pessôa, nU,l1a

pre5entante diplomatico italiano po' má indole e inconsclenciil d� um botocudos em a2sunto de b"hs lo.::aldade de ropulaçãl) pequena
d�rá deixar a C:lpital amanhá t;arado. artes, todo o �hi,Do Fara aventu � pobre como é Barreiro�, aio-
.ou domingo. ° sr: Osorio Silvei�a: moço de rarmos uma opinião. I da mais que ji se fazem r�eci-
" ',� aparenCla, em agosto ultImo, apa" Mas" n�3se tnnôf', ha de:

val::r-I
sos 282:000$JOO para satisfa-

?3,Q '\�I��R�l�·� /'

IT L\LI�-I rece� em Barreiros, dizendo-s� o

I
nos a pró�ri:! arte d� L:õv:no

ql..l_�._,
Zêr �os subs�r:tcr�s até. esta data.

\lO.._) G'L..AS0l, ,>ld'\f-\M SU \5 IdealIzador de uma esplendrda como aquele; o,to C)iudro, da lno- SI a prov;o;nclal mtervenção
,..,ATIV1D 6..DES fórma de ganhar dinheiro �e.E toú de Sa� h U sub d� VItor do sr. João Batista Vieira Lã) si

ADb ABABA, 25 - 0, trabalhar, denominada a «corrente Carpacc;o, impressiona e enlevJ fizesse notar, até qu'� ponto não
aviadores it?b,no-; "'sumi'am ho: d rr • , ,.,'

, •

d' du� " J� ê our_'». 'ate as pess:.>a3 es:ranDas à pmtu- ru1 o CO'11f)rOlliSSO o Imp:e )SO

SU3.S atividades !!a frente sul, Labori)so, fácil lhe foi ti LHC- ca." vigarista! Ta!tez a milhares dê!
coo'ra i:l.ndo, as!'im, as e3pectativas fa dê! iludir áquela incauta popu- Paisasó�ta r, !1o!nado, o CX00S;' contos d� réis,
jus etiores. As posições etíopes laç[o gentil e hos.)italein.. lar fez ;e.isu nbrar d; S:;15 tcL, Surpreendido, quando procura-
!la cidade de Gorahai, assim co- Com fálas meldluas convenceu tcdd a cxub�râ:Li,1 [nu' if':ria e \a !uJjbr;ar a mais um incauto,
mo numerosas aid�ias ao longo do cêrca de tlinta pessoas �as ineti- inconstante dl jJ:J.;3i:ó;:m b,,-,s1:;- O ,orio 5,lveira foi conduzido,
rio \Vebel 5hibeliforam bombal" maveis vantagens que advili\mdi.1ra, ora et"m:z:lnJ�, cn ST.i:e� pelo sr. joãJ Batista Vi",ira, até
deada!'. sua participação na "corrente de g:adaçõ:>s, ô C';:Vcl r;?[i1ilflWS'l de' o automove! do sr. dr. Fernan

ouro". Cobrandü 100$000 de ca-I algum í,-=g;',") C_,! i'1te entre à 0'J1'1- do \Vendhausen, que e�ta'1a nas

da "socio! prometia devolver ihe I pa da Vi'fG:'E:, te 1.1 fe;ti da.;uê]:o; [Jwx:mid:'ldes.
maís tarde 9:400$000, que de" nosso verd� e,curo que lhe em- Relatando o tato:) vacinador
veriam ser, exclusivamente, empre" présia a larga sombj'a dos [ro;lco", JoãoVieira ,cli:-itou aJ dr.WeuJau
gados na lavoura,

, ,

seculares; o:a, e;:-; tons m:is vigo I s':n que apresentasse o espertalhão
Como propé1ganda, eca dlstn" rOS03, quebrando a tranqUllidad� c

b
.

c1 h' J ' " dUluO o seu r.etr�to em "compan lO a.�paz OulO,Sima ,e um rt'ca�to rer sobre o côlmo de uma choupa-
de um contnbulDte, lendo· se no desses, uma corredeIra a eSpUnlf'J3.f na, trandigmando-a numa caricia
"

.
" h' 1 J '

l'verso o seguinte, em peSSlma re..;CjlBGO (ntre o pearUlço iSO, en- estonteante de luz.
ortografia e pior redação: llJilnto a amenidade umbrosa de Mas Le ... ino não é apenas um

«Observacões-Colaca o teu um ramo pende nte (fHltra,ta CO:11 "aisaçrista: o jôoo de expressão fi
dinheiro co�o? Se tiveres uma íO .� luz vi,,'), deduriJ["rantc, qüe cs- ;:o:lô�nica de s;us modêlos fazem
ça ponha mais duas, emprega no bilt� a vizinha encosta, Aqui, vc- de nosso visitante um exi�io re"

teu trabalho honesto todo o teu ll-tos pinheirais cheios de tristeza, "ratista, surpreendendo e transpon"
f 1 A •

1 j
•

50 cerra0
_

o ermo, lSO.3�,enh (li), do pam a tela, ora na posição dt:

O t·
ilue SUbifillTI mmto; ali ?. á�per" uma ruga, ora numa sugestiva c on-

Não é verdade S prepara IVOS barranca do rio, ou ainda o co- !rilção de mú'culcs, os grandes e

PARIS, 25 - So::gundo in- queiral do nOIte, Cjuási dduido na indefiniveis estados d'alma, em

erma a imprensa panSlense, o ��������������������� som�:ras mamas de u:TI ?nDikcar; ,�ue o pintor supera o escritor, que
onde Ciano, ministro da impren- IImi ra ai 9ran IIe ofens iva acola, clihm, a 'Jeli!ama íi]'l a �:c- os não póde revelar ao� oulros
a e propaganda da ltalia desmen- eta I iana tor�er a esfarrip_ada c:ôlma à-as pal- com a penúria da linguagé'ffi hu-
tiu energicamente as noticia:; pu- menas, pr,�cedendo a tempcstad�: mana.

licadas em jornais estrangeiros, ASMARA 25 Noticias da frente norte dizem que q'Je se avoxima i1lb,1 :O:JI;O J :""evino, ainda que sf.'jarr::)s os

gundo as quais aviões italianos estão sendo feitos preparativos para a gt ande ofensiva nuvem, ainda não tão cSiJêss:: menos autori.::aJos rara afirm1-lo,
eriam bombardeado cida1es etio- a ser inicida na proxima segu:1da-feira, dia em que se co- qtle não permitam a íuga je um é um grande artista, compldo se"

es, u�ando bombas com gazes memora o 13' aniversario da marcha fascista sobre Roma. último raio de sol que vem mar" nhor de sua arte.

J;-

umapara
ADIS ABABA, 25- A Abissinia precisará pelo

nos de dois mêses para que as suas forças se coorde
de fórma eficiente, para resistir aos ataques inirni-

COnfe rec : a n wa I asfixiantes. O ministro \Lchro:J

inglêsa qu� os aviadores il.{!i111'JS não

2 O atacam as cidad. s, ma, sim ii; liD-
LCNDRES, 5 -

go\'cr-
1 d'"

.

1 p.as inirnioas, (u�, sClun,L s u

ing,ês mgm uma ClfCU ar aos o. �

'.

b ."
.

d't d habito morar") em aca;nl')am nto,
lslros ntanlcos acre- I a as

�pt()�:- erigidos fóra chs cida::les.

I

orno foi daàa 'a
resposta francêsa

LONDRES" 25 - o «im»
a Franca (in r("F( ,ta á pergun

,

da In�laterr a wbre q'.13! seria a

litude do ga.l,;;;', t - f c; ,cês com

ferencia aos 1 60. ,.Ij nea 3, fOi
ado sob a pre5�âo semivel dos

ritânico::, pois que a Inglaterra
meáçara de se retirar d; Gene"
11 e não 1l1ais apoiar a prekn
'0 francês:! da llsegurança coLti
a" no caso d...: uma r:"poda ne-

,

ativa. O diSC' 'rso du mini;;lro da
con. Nacional inglê;a, S-. E!liot,
m Glasgow, declarando que a

nglaterra ver-se-ia forçada a uma.

e�ão de suas obrigações influiu
uito na resposta francêsa.

Roubo de

gaiolas
Reconhecimentos Ontem às 18 horas foi de-

D]IBOUTI, 25 - Inform:!- tido o menor Antonio Evaris

ps procedentes da frente Tigré to da Costa por ter furtado

unciam que, ha tres dias, a algumas gaiolas com canari-
. .

I' f t d os de Eugenio C Dutra
Viação Ita lana vem e e uan o

'

"

,

80S de reconhecimento sobre a� garçon d.o Cafe Java.
. ,

egiões do Tacazzé, Amba Alagi, AntOniO, E. da .Costa Ja
D K 11 esteve detIdo no dIa 24, poran a e, ,

Foi assinalada a presença de t�r, r�ubaao uma bomba de

equenos grupos de soldados, prin- �b�IC�I!"""c!"""le""!'t!"""a!""",��������
'ipalmcnte na zona de Tacazzé.
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que um.a fdo de utn f;
m,"sa on· 'r

'os, o�co
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, ,

de, que se

ornado de
começou;a
lia no pai·
e agrediu
O pobre
desfalecido
amigo fI�e,
lue ele es

e Nilton '

)r de mL.

0, registrou,
ento acesso

O presidente do Avaí F.
C. convoca os srs. socios
para uma sessã'J am:.!nhã.
domingo, às 10 horas, para a

posse da nova diretoria.

Comprae para vos conven�
cer o formidavel- e econom:
co SABÃO INDIO.

A situação nas fren
tes su I e norte

.

DjIBOUTI, 25 - Segundo
lllformações procedentes de Adis·
Ababa e Asmar, a s:tuação nas

frentes sul e norte é de-<"ãbso!uta
calma, nã? contando alguma esca

ramuças e diversos vôos de reco

nhecimento por parte dos italia
nos. Esta inatividade militar está
sendo interpretada aqui como a

calma antes de irromper a tem
pestade. Crê��e que os italianos
iniciarão, na próxima segunda
feirn, aniverc;ario da marcha sobre
Ro:na, uma ofen�iva multi-lateral
em todas as frentes, afim de le
var avante o avanço sobre os di
verSllS sector.:.'s parc!alment� fortifi
cados pelas tropas abissinias. Hi
quem afirme, porém, que os ita
liano& aclí�rão o ataque gçral pari!
a terça-feira ali ainda mais tardt"
visto que as construções de estra�
das de r:?agem, destmàdas para
� aplovl�lOnamento das tropas ita
lianas, alllda não estão em co .. -

dições para satisf lzer ás necess;-
dades de uma. ofensiva, e porque
a segunda-feira marca precisa
mente o 130. aniversario da me
moravel marcha sobre a cidad,;l
eterna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�·13$000 �12$000 ij

12$000 ij
14$, 16$, 18$ e 20$000 �
opala ��

Meias A';ousselin ultimo tipo modernissimo
� Chiffonete, as melhores meias do Brasit por

1 $0 Por 1 $200 g Melas de seda natural, reclame
2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de
2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango

sOijltimento sem igual por preços fanlasticos-- >
.G. 0° 0=. 0.

--••oe:(bJRu;-FeIi�pe Scmidt -1.-,�k�C�AqJeRv��d��I��;; T E L E F O N E N

II-;;;;'cadorias 20·/. mais barate que II.
� I as praças do Rio e São Paulo, I 4O I C)� II �isto serem as suas comprasfei-.

'

� âirétamente.
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correspondea"'1dO pi-a�enteírarnente a gr.ande confiar)ça "3 indíscutlvel
prefeíer)ci2:� que Itie dlsper<,sam os cat�rlnense�,toí-na.ndo-a o úllico em
p6riç.) df3 eleg.anc1a .e da n:od8 nesta II�dé? Florlanopol!s, es·tá vender;do

os ma;s var-iados, vistosoS e beIISSIrY10S padroes de sedas.

Formidavem te inegualavel stock de tec�dos fill;ssimos

As senhora= e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
�asa' Tr��S'; �fi�lftã�sj pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.
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.Crep. Mongol todas as cores de
,

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30

cores de
. Crep Marrocnin, sortimento de 40 cõres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de

Toil ele Soie Cf todas as cores de
Seda Pelica' CJ todas as cores de
Seda pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada mod '·11(1 : diversos desenhos de

Surtaneta, SIJI t.rner �O ue '40 cores de
CREPE MOlmOL FI�HCÊS sortimento completo de

. -

, tôdas as cotes -de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos 111ode"niss 1110S de
. Taffetá liso tiara baile 95 ctms. de largura

.

.

7$80010$ Por

8$ PJr
9$

12�
7$5 »

7$ »

10$ »

1 �.$ »

1 0$ »

9$ »

) .

c

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000Capa de peie de 150$ Por 110$000Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000Idem, idem idem de
�r:w�'-:z:-"

20J$» 100$000
ColchL.ãsdeSeda

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

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

[�"1����J �,(J00
Linho Irlandez para homens

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 1 1 $, 13$, 14��J"t>����$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho e Cretone

13�, » 10$000
8$ » 6$000

8$ » 6$500
16$ » 10$0,)0 L�NHO BELGA de 2.20 IIlS. ele largura 16$000LInho de c�res. de 2.20 111S. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 111S. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800Cretone de cores 10 114 de :'��--t;.��"t'" 6$000

Luvas�e�Car't�e�i�r-a-s----------

Sedas ultra mocemas I

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Pe'au;'de 'Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
'. .

d 24�çr;�p:�odange, sortimento de 10 cores e L."S-li$"Crep)Nlate, sortimento de 10 cores de

Crp,p:;Amôr, sortimento de 10 cores de 24$
Cr�p Piqué", sonme.i.o de 8 cores de 15$
.Crep, Piqué superio r, sortimento de 15 cores de 18$

,Crep' de Seda Chi!e111, 14 cores de. 24$
Vel?udb Chifton Fi GIlCfS da meihor qnalidade de 60$

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

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
�O cet�1�. �e comprimento de 35$ por 25$000Carteiras F1l11SS1mas ultima palavra de 15$, iO$, 35$, 40$,
_________�:::���O$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

Capas de borracha
São PauloEstamp,2r:a das rl1;"ii� rlaas e mr>ís m;;5iernas d,) RIO e

,
. eneun' fFtr..i�'·t.o só i131 essa l�ES UlMAOS

,
'

.Crep Podange. Estampado moderníssimo
C�,�P',·: Mongol Es: .mpado Idem

Cr�p,linge'nes E� ('npado Idem

Crep . Estampado de
---------���,.�[.�]�

M or:m de côres e

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$· )00Idem}) » » »» J 60$ » 120$000Idem» » ,) }) fin'ssima de 200$ » 180$000
Idem_»__»

__i_m_p_er_m_e_a':.!l�e��:ensde 220$ » 1 80$DOO

Meias·l\,fõü"'"s:-s-e-li-n-----
9$, '10$ e 11$000

14$000
7$000
]$500
4$000

MORIM de cores sortimento completo de

Opala final, de-todas as cores de

Opala Supe,Tlor
2$3 �

�ara liquidar cl redução nos preços 50·1.
. "'!ffi� � � � �.�.e

�
.� ���� �'----- ------� 'tW�-----------=======Gt�ose� .��. >

�

........w-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAtETA Florianopolis 26-10-193.) 3

Anulação
da eleição do major

Barata
IL

-

d t
RIO, 24:-Ainda esta se-

lOS tremores e 'erra manadeve entrar no Tribu-
.os do primeiro jornal que surgu na m,ti6n Provircia c que [oi, nal Superior de justiça Llei

-sta capital, fundado por JeronYlilo Franci co Coelho. O Calhari-

M.
torai uma petição de habeas-

me, cujo apparecimento o dia de hojp Il;>Í'I'" circulou em 1860 e em Inas eorpus em favor do major
.a redigido pelo dr. João Silveira Souza. Fvi «sse h-brlomadano a M�galhães Barata, e seus

-nda de combate do illustre conterraneo, em encarniçado pleito elei- companheiros, com funda-
oral. Enfrentava o orgão desterrense ao Progressista, cujo escôpo era BOM?UCESSO, 23-.Repete,?-se os tremores de mento no voto, ontem profe-
} defesa da chapa conservadôra composta de dois conterraneos, que t,erra nesta cidade. Presenciamos hoje o fenomeno ás 3 e rido pelo ministro Costa Man
'Dais tarde foram duas eminencias no scenaro r.olitico-rnilitar de nos-

as 10 horas.
_

. I so na Côrte de Apelação,
.a patria-o almirante Jesuino Lamego da Co·sta. barão da Laguna .

Parte da'p'opulaça�, alarmada, a?and�na a clda.de, vieto que habeas-corpus não
e marechal Franci�co Carlos da Luz. pOIS que se verificam ruídos de forrnidaveis explosões, constitue materia julgada.

1876-0 ministro José Bonifocio-s-Ysúo:» o come. comparaveis, á explosão do Deposito de Munições da

Iheiro Jose Bonifacio de A.ildrade e Siva uma das mais fu'gidas glo. Força Pública, na Mangabeira, nessa capital. Os laboratorios
rias da tribuna parlamentar brasil-ira, ardoroso abolicionista, notavel O primeiro estremecimento provocou a quéda em Rau I Le ite

I poeta, prolessor de direito, senador e ministro. todas as casas do comercio dos objétos mais pesados que Retêm ouro no país.
193Ü-A revolucão (J(, (1[111110'0) -A f" o,,' , ,jo<t c_

se achavam sobre mesas e prateleiras. Isso ocorreu r.as Amparam 5.000 brasileiros.
,

I. �, •. , ( s. 10xa" palt L as es
o

o.

d [osé S E d G Iracionados em Ribeirão 5u'11000 são dr bar" d 1 t E casas comei crais os srs. ose oares, u oro onça ves São animados no maior espio• c
• • o .soarara os pe o qllar o "qUd.- f

o

d
-

f'
.

drão do quinto Regimento CD AI'n,Ja "5 di h 'C" b e na armacia o sr. Leléco, nao ICOl! um só vidro nas rito de brasilidade,
•. "I.\; se la c ega a uruy a

1
o o

d
.

a delegação da Junta Govprna'l'y" do RIO v. t d d' t d I prate eiras, VIIl o tudo abaixo, Levam para fóra das nossas
'o

'

� l" , composta o cpu a o

I E b 1
.

d
.

fdr; Ariosto Pinto L'UCl'O Estev�s Coelh Neu t c. ... de
, OS a a os continuavam ca a vez mais urtes. fronteiras o nome do BRASIL.

, " , 1 o erro e ou ros, anm c,

i' da i d Pacompanharem o dr. Getulloo Varo o a RO d J 1 0_
•

A cruz (e cimento a Igreja os assos, com enor
suo, o 10 e aaeiro, tara assu L. rd

.

'1 I f d
-

d It
mrr o Governo da Republica. me �Sll 011 o

o �al ao S? o e uma arga en a risca e a ()
, abaixo a Igreja matnz, o mesmo acontecendo na parede

do sobrado onde se acha instalada a Confeitaria Seléta.

I Prosegue o tremor, e de subito, sob os pés das

I) i(farapalado ':'07' Mf!!HS�-�� Ipessoa�
residentes na Avenida Coronel Antonio Caetano,

f:)-- , .. L Jj que fugiam apavoradas de suas casas, o sólo se abre em

me � ,.,J) � w f 1."1 , .....

iii ..o uC lnl� fn� � tD !JfHfJ _S:W® larga extensão!
10 � � Redobram então, os gritos de horror, e todo o povo

C R \'i M n cai ajoelhado em terra, julgando ser chegada a sua ulti-
ma hora. I-\'s 23,15 corresponde às

RIO, 25-Continuam a correr rumores sõbre as di- Mas, de subi to, cessam os abalos, que, se conti- 3,15 hs. no Riu de Jmeiro e NO ESTADO DE SANTA
ficu Idades que está encontrando o n,'l".; a-n-r-to dos CÍ- nuassem por mais meio minuto, arrazaría toda a cidade. 7,15 às 11,15 hs. CATARINA:
vis
..A�irma-se nas melhores fontes O,_..JlC:as pela Agencia Porém, o fenomeno ainpa não havia cessado total- 23.05 Anuncio DJA (alemão, Araranguá-Jaime Wendhausen

Brasileira que o governo dará soluçao intermediaria, isto I mente o Mais cinco pequenos abalos se verificaram ainda, h I) C - I I ã Anitapolis-Anibal Paes
, espan o. ançao popu ar a em .

é, um auxilio, cuja formula entrará em breve em estudos. c depois então tudo voltou á situação normal. 23.10 Radio infantil: A Febu- Ang�lina--Al'mando Schmidt

C C
Ia da Princeza Tulipan, por Frie- Biguassú--Hei'or Campos

.

.

' ompraepara vos conven- oncorrencia drich Wilhelm Brandt. Blumenau-Martiniano Hilario
:>rlgorosissin,o e inL){ �

edí=icer o fo�midavel e economi-
A__.A 23.40 Entremeio. Bom Retiro-joaquimSimões

nO/el aparC!:l'n-�enro d.:=.. cr r·�- co SABAO INDIO.
. •
.. ... . C

.

h
mi,

-- � i • I - ..

_ _J'.'
' , I Contin.ia aberta a mscnção de 23.45 Ultimas not.ciasfem ale. anom as-Pedro Terres

n.,
trale dos L:".:i�9r::3·tor!os IQUEREM A RES- propostas para a venda de. um mão). Cruzeiro-Ofvaldo Pereira

z" RAU L Lc.1 rt TAU RAÇÃO DO ter.re�� pertencent� á Pre�eltura 24.00 Para o crepúsculo do Curiti?anos-Eneodino Rosa ,;

cli
R r-G � M EN MO * �lumclpal desta cidade e Situado Domingo. CresclUma Dmorah Alves

Analise prévia de tOd ..l lilL!Lrh ,1rilllJ) fabricada � :1 � a rua Padre Roma nrs. 45 e 47, 00.15 ° nosso concerto para Caminha
.

r: 0:1 comprada. NARQUI CO esquina da rua Conselheiro Ma· o Domingo. Itajaí-Evilásio Heusi

[; Analise de toda partid.1 acabada d� faz:.;r oara vc- fra. o 1.15 Ult'mas noticias(em espa-
Imbituba-Vicente Lanaid

r rificação das preparações rig,irOS;]'1l2nte cxátas clàs subs- ATENAS, 25 - A associa· As repectivas propostas deve· nhol). Joinvile-Xavier Schenk
tancias. ção dcs prefeitos e mumcipalida· rão ser apresentadas na Secção 1.30 Music'l ligeira.

.

.

Lages-Hossanah Nev;�s

. .

Prova de atoxidex, p la in,eçlo ou in,�cstão por d�s grega� reunida aqui em com-- de Obras Públicas da Prefeitura 2.15 E'co desportivo. Laguna-Francisco Chagas Ma-

amml1S, acompailhan::lo-s,: -1 a;lo farm1::0,J',la,nica, de gresso anual, enviou ao rei Jor- até o dia 28 do corrente mês. 2.30 Canções populares da chado
cada partida. ge um telegrdma expressando !sua Héssia, cantadas pelo Bnlow. Mafra -Pompilio Chudio

.

Prova de constancia d) Pl-I, por m �tJ .los electomé- If'!aldade e dedicação por oca�ião Kreis. Nova Trento-João José Archer
riCOS, d.! cada partida. d� sua voita ao tron;} da Grecia. 3.00 Ultimas noticias (em ale- Orleans-Edgar Matos

Bebidas Nacionais E- Extran· P tU'
-

HProva de esterelíd1de ba::teriologica p1r semeadu- A a,sociação decidiu ainda en· mão). or O n1ao - em ioio Miles
tras e culturas de cada partid..l. Vi?f uma delegação de prefeitos cg1��S.JN�VA

3.15 Leitura do programa
Rio do Sul- Aristid�s Melo

VA�I03 DE i::> A R l'A\1E:"J r03 T2CNICOS ESPECIALISA- para receber o rei no momento de (a!emão, esp.). ° mais importall- São josé-José Costa Val
Co Praça I 5 de Novembru 26 S F

.

G GS ATENDE1\1 EXCLUSIVA\1:'HE A')3 T�o\BAU-l<)S DE ,chegar em aguais territorias gre·1
t! da sem'\rla.De;pedida DIA . ranclsco uaracy oerresen

finlonio Paschoal J
,,- j

,

J P ICONTROLE. ! gas. (alemão, espanhol). �ao oaqUlm- oão a ma

���i��"�'""""""""��"":o""�""'-"-�--=:,,><;� ""'_'_-_."*"""-�-"'������������������������������������ Tijucas-Osvaldo Ramcs

Atá ��,�f�'"- ,TL1[j� (�,o.� �t.:�;: OE�OSITAR IOS TubarãO-JoaquimFaraco
ti ,'S H �.(::� �._.- _. Urussanga- Homero Calvos�o

I���t.� "

�

Pela c�� ntinuam(Compilação de L Nazareth)

DIA 26 DE OUTUBRO-S. EVARISTq
------J:.,.�«{.f)i1
-------�..�(..�::6}I----.--

1860-0 hebdomadario-O Cath=rinensev-s-tss« trata-

A estação alemã DJA, ouda
31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Arneri
ca do Sul.

Irradiação
da Alema

nha

50

para o

FI LOMENO & elA.

Santa Catarina

Florianopolís

I
I

\.

A GAZETA
OIARIO INDEPENDENTE

REDATORES DIVERSOS

COlaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli:
citada, não implica em respon-:
sabilidade ou endõsso oor parle
da Redacão,

,

Assinaturas
ANO 4�$00J
SEMESTRE 24$00) ,

fRIMESTRE .12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Administração
e Ofíclnas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Agentes -eerrespendentes
Porto Alegre - Dr. Antonio

Bottíni
Curitiba-Petrarca Callado

Usar o SABAO INDIO quet
dizer, economia sobre todo
os pontos de vista.

Impressio
nado coma
film

AGREDIU OS ESPECtA·
DORES E QUEBROU CA
DEIRAS

�.._

RIO, 25-No Teatro Phenix
OCOlreu um fito bastante singular.
No momento em que era repre
lIentada ali a ):eça «Luar, Pa
Ihoça e Violão», ao aparecer uma
cf'na de macumba, em que uma

especie de Xangô, tomado de u�
acesso, dá sôcos sobre a rrksa on

de lie sentam os med:uns, o�o-,
merciante Niltcn Rodrigues, b�an�
co, de 24 anos de idade, que se
encontrava na platéia, tomado de
um acesso de loucura, começou;a
fazer o que Xangô fazia no pai
co. Quebrou cadeiras e agrediu
a alguns espectadores. ° pobre
rapaz foi conduzido desfalecido
á Assistencia, onde um amigo q�e;
o acompanhava disse que ele es
tava em transe, e que Nilton
um assiduo frequentador de mto

cumba. ° med:co porém, regislrou
que ele tivéra um violento aceSSQ

nervoso.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �
r �
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� Fliaes em:

� Secçao de

�. FAZENDAS:
�J. Fazendas nacionaes e extranaeiras rJ3rJ ternos FERRAGENS: lvlACI HNAS :

� Morins e Algodões
'-'

Machinas de bcucficiar jmadcira
('1 Lonas e Impermeaveis Material CI1I gerai para ccnstrucçõcs: Pv1acliinas para oílicinas" mechanícas

�.,. Tapetes e trilhos Cin.ento-íerro cm barras, f(';-r:lf�cnc: para port .s NlacÍ1ilJ3S para latociros

�� Roupas feitas c jancllas, tinta fVlachii1(li:íos cm gcrJi para a )avoura:l'aradGs, "�
r� Sêdas

. Canos galvanizados c pertences gri}U('�, culíivadorcs, moinho etc.
��� Linha para coser e scrglr Fogões c Camas Locomoveis, Nu(pl'\.s de csplosão, (Viciol', S

� Lã em novcllos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- e'cctricos

�\'::� Sabonetes e Perfumarias rcs Material C111 geral para transmissões: eixos,
l'i'{� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária- banh-irns m811Cé1CS, correias de couro e lona

�� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmah. s 01"'05 c graxas lubrilicantes
f� Toalhas e guarda-napos Arame de ícrro - télas para todos os fi:1S Automoveis e. Camuhõcs FORD Peças, acces-

l� Sapatos, chinel!os, 111CillS I'rcductos clrimicos e rh2ril1J.ccll:ic,1S sorios, serviço mechanico

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e cxtr;-,ngeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
� Charutos «DJ\NNEMANN» Gebidas niciollaes c rxL Ji1gtiras Material eléctrico em gerai

� Ernpr-eza f'Jaciorial de Navert'::)<:-;"�?C)."�<-1(�(�_-�-�c!�::e;'.�vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max'

� Fabrica de Pontas "R it8 IVi C? r� a �9
� �. abrica de (,;;OlO .! i� t ') 1\/1 a rLa" - Estaleir "' j·\T �::1 taca"

=�S��S&��2�����i��J��(������f�l!:�1��������<;�'����:!:§)]��i�t��';;�i��1����'::���AVA�

(

.\

.

1-'·

�AÁ7.F.TA

Matr z:
t_é ges

.'
I

,--------------------- Centro de �J�versões JAVA
Sociedade Immobiiiaria Catharinense Limitada D x:

v.,

F:::> .-..., ,I c· C>. ,-- t_� i 11':-. ' ............ 1 (;...... r.:::;. ��
c� \o..�!�; � '\._, 5 , ...... ::;;. a 1 : �.J ""_'" ;J

LLPOSn O E FSCRlP'fOfZIO
Conselheiro rv�?rra, 126 - Esquina Pedro

Tetcohone n. /632

l1U·��· '_._r.J .r. .... �. -"'" I G,.. rcrrzaco a run nonar pe o overno
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de r��arço de 1934.

\filla Salnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEAl<IA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!..j ou MAIS lotes. Amanhã

valem mais ..

Rua

Arnbien·te selétoPlanta de urbanismo moderno devida�ente ar'prové!(.lã
1

.

M" 1 d c- T'
. ,. 1

pe a PrefeIlura UnlClpa e oao "ose, cuja ccpla ôCti<l·'j(.

archivada na mesma Prefeitura. repertório d(
6&Java ..Jornai"Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

() melhor presente e Natal que V. S. Mdc brindar seus filhos.

Linda Vista Ponc.rornicc.
Enp leriõlõ o praia 012 bonboe,

Optirna nascente Oe' cpuc :J":::Jtavel.
Ter-renos rompldamenle plano".

FI VILLF! 3Al.:-iEAR1A or=r n o:

1000 melros Da Porite Hc:r_ilio Luz
800 00 6�anoe QUQ,lel feoçral, ern r o o str-urçfio,

r. ._- ueo E5coicr José S·oiicux.
a 5éile '00 Dislric\o loêo ['125500,

pelas Linhas de Omnibus de Floriar.oflolis
Pessôa e Florianopolis _- Diguassú.

Prestações mcnsacs desde 30$000

á João arz�rvida

FI SocieDaDe 512 c ncor-r eqo ao ccnstrucçõo 012 t='réàios

05 lóte s côqulr i õo s , mz
õ l o n í

e o p uq cr.r c n ro ae uma entraàa á

ur.atc e o res!o te c.n pagament05 meí15:JIZS.

ln!ormoçüc:; ccn.plclas, á Rua Conseilieiro Mofro, 82
PHONE, 1521

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Das 10 ás 12 c das j 4 ás
17 horas

Casar Avila Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex.assistente do João Pinto,
(::obrado)

n 18

íca cirurgica-opcraçõcs

3 horas i_T1 diante dia

emente á. R.. Trojano.õl
Pho!;e 1.618

il--"Dr Aó;;bal R. ---II
"

da Silva I
í�dvogado 1I

Hü(" Cons. Mafia, 10 (sob.)

�Fcncs 1631 e 1290 :
;

=-.:...;;;:;....;:=.-�----:;;;.;..=-��- �

lec�rn��r,qfa - r.ul::;s
I UlürcAfl�íatâ[;\

: CONSULTAS:

has 9 ás 11

�us 16 ÓS 18

fua Trjano, 21
,

Fone 1384
- -- -""-'-"--�-.-���"

�� i) r. Ren;:do=
--i1:.?�;"),t·h ..\�·::;--
__

Wt.., I e..... "-Jtoooi'í.4
__

n
,'-La

.Foai:.
Tp;j·,w, 2 (sob.)
I ';:25--1\[,·. �l� cha-

�,�jl 'r.}!�
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aUJMENAU

de vej�àas por atacado e a retalho para
SANTA C ATAf�lNA

OAlHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLlNES-XADRLZ[S-Z[ F1i�[S

'J (Tingimento a Indaníhren ---- cores firmes)
'cÍi:ics para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapo" lenços, toalhas de
baJ�ho de rosto e de me�a. Confcção de ca
nl:sas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que as estrangeiros)
�içã(!:-s NOS DE BRONZP, rraqLi,�as de fon<lg:,m, fa-,\'f, b :C&Ção dê rml1uinas (éD' �·er.:!, (ag,j,olas e in

dustrim,)--moinl,os de fLbá, arados, t.mir-as pa
ra carrcças, chapas de fogão, de.

I rUl'iLIÇÃO DE PE�;AS SOB AlODELOS

A Compuühia I L'1iÍJ'lraue/a"

tenciona rnanJar cons:r�;r nn,

grupo de gLalro cargueiros rapi.
dos á motor, J;:: 9--10.000 te.
neladas cada um.

O Os navios de carga em (jues-'r2!' . .

� tão constitUIrão um novo tipo de� ·d d":,(jJ um a e a serviço da linha Afile.
úa do Sul, devendo chégar á d �

5envolver uma ve!ocidad.: de cêrca
de 14 nós par hora, A cünstn,;.
ção de::ses cargueirc s selá feita ás
expensas dos proprio�' armadore;',
financiamento este que é certamen.
te um síntom't rnvito séltdatori,)
do sucesso obtido pela distribui
ção entre as cor.lPanhias de nave

g<'.ção dc) Serviç; Alemão para a

� America do Sul, em conscquen:�a
� da sua ind:::rê7!dencía con;ef'uida
�� aró" a rdr ;ma da naveg�çi10.í!l.'Y' l' f l I1ti;��! nrr. ''',1 o t � ,�r.ço do ano de
�i I í S34 da CO';-pônhia Hambur.
�')'" l'

bl'�.J'� gueza, o qual t�sta por ser pu I"

ê1�' Ci1d) (. ')_)' ;-- � ',!_! r JF" � ......

·····-��������·�----------��.�,M�;'O·,�����I�:p���

Grande concurso desporti
vo de "A Gazeta" j,

Os produtos hUips ,!
�;;a��C�'���'��e&oAA�rr1�r�-?l�E!*k�F�a!'!'I!'!'��(=:=�o ii
SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO, I �Oiariammte, pvblicaremos que- 5erão confr r Dos aos primeiros TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA Itro COUpOI1S, oivioioos em àuas e segunDos lugares. Para a sérieseries, ccbcnôc aos 5 clubes Da A, àa qucl farão parte At'ético, MATERIA PRIMA EMPREGADA.rapital, cu se iam os filiaàos á Avai, figueirense, lris e Taman-
ANTES DE ADQLJIP!RDES UM RADIO PROCURAE OUVIRf. r. D., Q série A; 12 aos clubes õoré, "n Bazeta" conferirá uma \

ào Estreito, roqueiros, 5aco àos rica taça, com gravação em ouro; OS AFAMADOS RECEPTORES PH L �PS tiLimões, 5ão José, Palhoça, B'. 2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao

Iguassú e Ttiuccs, tOà05 não filia- melhor [oqcõor De futcbót-v-t, lu- C.m. C� If". H
[Jos, a série 6. gar, uma rneôclho De ouro; 2. lu- OS 1.8 G,{ ��aa ','Assim, A BA2ETA quer rcs- gar uma meDalha OI? prata. Para

1>1"" "'llS IIponõzr aos seus I eilore5 essas os clubes e iogaàores àa série B, Rua Conselheiro Mafra, 54 fLORI �1'.lq)?Uinteressantes perguntas: publicaremos oportunamente os
- Qual o melhor [oqnõor oe tu- premios que estão aeriõo culôu .....,�c_------� a'-��§:ri§��".=iiI'cll<.�;_���:���_l

,_ .._.__� _ .. :�;���':;O� clubz de f'utebúl moi, ����J,���'i�;���:��:��;)���� Club R. fi td!l$.'i � Nos Bast.dores �r 1 Pl·el?ncr.iàos e remetiDos a esta Dentro àa serie B. Novembro r';l o E l(,i11,1r. Pedro �0 i�i<Hlr� F-srn

���a6��riOaSmceOnUt����o�U�0������: 1 UJ\t\ FESTIVAL I � H O Ilywo Jd ��ii
�

as 9 horas, fal"ose a °t opuroà"oo, :1 Assemblé 'Ia Geral r�'f::-;� r:.�r-��r�1�!; i\dvogauo corn c: presença os in ereaec o�.
.

.
.

_ �.�___ """,-..-..•

!'.,: .

NO fA: Cs roupons oe uma 51.'-, Para O entrega Desses premias. I De ordem do sr, Prcs!d, nterl�, que Ió r z 1: e�rooc;;mente preen-I que se Dará no
..
Dia 29 Oe De-I id r ; des s- Cl,l Num quarto pequenino dr sI D"a 'r"a:ano n' 1 sobrado chlãos com {1 lnõlcnç õo De clube ou

/'
zembro De 1935, A 6azeta" orqc- convi o aos, rs. socios este .. , _0 uoI,c! I j U ," � --

l i?gaoor õe outra s�rie, serão Inu- nizará um excelente festival àes"! para a Assembléia Geral, á r. ali- estúdios da Metro-Go!dwir-! Telenhone n 1548 � lliizaoos na apuraçao. portiuo com atraente programa.. di 27 d t' Mayer, Bill jcnkins tra'ialha� �,� I

iil
zar-se no . Ia o corren e, as

! ·.::::7�::':::"'-���::;"-·c--;;r'·- -=.;:;�=::;::-.:-=c==�::,� SE'R IE A I I e!!!E'R IE � 14 horas, .na sala de �essõe& do ha dez anos ... contudo j<-
t -"lP""K"""WWmE

.
�-" JS! mesmo, afim de ser eleita a nova mais viu um luminar da té'a

0(°, r"f"J � � �;.� Ç'?' � -t' t"'g"""� §'"'; O �l� O'" ; Qual o m�lhor jogador Qual o melhor jogador Diretoria qu� irà g rir °lsddt'lst9;n3�: L l�lTI�aa'Ornaelhae dOeSSll00·I·te .. '�rod(r sE
..

--..; 'Oa t.,)a H::.') I I; '\: ..... '-v ..,""" \.,.d � ?,' �

r de fuieb I ? d e futebol? deste, no periodo socia e J
.

-� C oI -- ViJS Urínanas ! •
1 a 1936. as. 1l0it�s, ?iantef.de umadmé..1.... �"

II�! re � ra tem seu escrip-I Outrosim aviso que caso não quina eletrica, a Ia os en-
( d ) (nome do jogador) .

d 1 ttJr!lOídas. - Trnlhmr:nto ncmc do joga ar ha�a número legal a 2a. convo- t s e cuzen.as serras qred' �
. t J

-

d d'
.sem oreraçáo e sem c r

II1,., tório de advocacia á rua � cação s�rá feita no mesmo dia á� serao usa as no la segum-,

I I b d (clube a que pertence) 18 horas, com qualquer número. te çe os carpinteiros.r) -1)' OI' c u e a que terlence oJ'oga ar
E�id,:-r raça

crur(l c 1-

O f' t (,

E
.

24 10 935 ste é um dos inumerosI 13 5 � i. Vísc01l0C de Juro �re O. strelto, - -

.ira, 14-.:..Telqu. .:.
t ! I I II O secretario interino trabalhos originais que a pro-�

I ( d) (nome ,do votante) I'
- I f I IJ1':] O' 13f'1',. �,/q_--Ph()n.�· 1277.- nome o volanle

.

ALCiNO UNHARES C.iUç'aOuOS í�1E:SrcqLler. la� SUl! .. -- ,{_ oiÍo I tolo, ,_ .

�r r� I I. I r.:nr.: I t l.1oi ens qU:: ve n o mesmo, lelt'pn. J';1) J
������������ f'l d t Hí �,Caixa Postal, 110. I � Im uzen as vezes. a ar·ibsu/tas: . f I I- I BanCO de t stas que traba�hal1l dia edas 15 ás 18 hOf.15 i__

-- - - . =----.: SE'R IE A II ªE'R IE EI no te fazendo flôres artifi.

I Dr. Ivo d'Aqu'lno 1 C réd ito POR ciais. Ha um h0:11C,n cujo uni"Qual o clube de futab,1 I Qual o clube de futebol

A
. co cfcio é examir:ar com o

---I
AdvoQ'ado m"','s simpatico? mais�simpatico?' pU lar e grl- . .

t
�..

.

mJcrOSCOplO cer as engrena-SVLVIO B. 13LUMENAU cola de San... gcns, e uma aranha /lllma-

)FERR!\RO I (nome do clube) (nome do clube) • Illaquenãa faz sinãoteceí
Escriptorio:-Rua 15 de ta Catharlna .sua téla e assim por diante.\:a de Cliança,.--Mo- Novembro D. 50

I '! Egbcrt Earner é O homem\ de " nl'OIé3s - Vias

I
(EDifício [aixo �gri(Qla) .1 _'�_(nome ,do volante) (nome do votante) (Soe. Coop. Resp. Ltda.) crafllw, (,llC fornece os ca.hi2.�-D.}tílçc, do Co-

TELEC?HONE, 58 Rua Trajzno tl. t5 prilhosos Te;';lões de teias de-o e Pulrr,ões-Sif.Jis
(Edificio propi�) ai'a h::s para certos cena-G 11 ia €Ia Cada seção dos La- rios macabi os. O aparelho

d boratorios Rau I Leite Capital 136:700$000, com o qual são l�itos é LI-sau e -é um "Iaboratorio em: Reserva 56:424$498 i vcnç�LJ ::ua.

I Cün ,ta de U111 léque que
rr: "a ":1 i'·i J'·'1 11' iJ!lt.:> I' ln O'IJ� '1d-O. b11 1 (-li_; v_� 1 ..... "''-' •

.!
I.,. UI..

I
pJr LI,11 peqüC:lO mJtor eletri

"li co,' a corre;1k d� ar passaSEGUINTES JUROS: "

I
pJi" um r�ceptá":Lllo, onde h.1

ele Limitada 5'1· a:él. certa pr ..:p�l;·ação quim1ca que
e)c. Aviso Prcvio6·1· aia. se \'at lançando SObíC o lu·
Prazo Fixo g.[. ala. I gar QU2 se rleseja. A pratica

� ;,;;;a;,;;��� ele o to anos consecutivos nos

�7����'����----------e�---�'--------�\����iÊ'�H1.�·���i� estuJjl)S da r'c/letro- Goldwyn·�"::,\ 'i;� l\'l.lyer deu a Barner tão ex·
't!'1�) �

• tra:Jrd:naria habilidade que
!l! I n��Je imita �CI:f:itam2nte na

� La tojas éb t�Jas das ara·

= 1,:h.15 q:le existe;l1 na terra.

f,;oiJll. --."--....

--.--.---------_.(�@ �� -

,. hG i� Ewegaçao na ln a

G1da Amarica d') SUl

I Ham'J�rgo: O.l/abro de 1935
. por VIa aerea

I Para «A Ga :'etc»

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE 8:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São' José, Palhoça, Biguassü e TijucasAS BASES PRE:vlIOS

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qual
quer des;Jesa, mande ende
I �ço certo ao sr.. Oliveira,
para á CA1XA POSTAL n.

23, NICTHEROY - E.DO
lUO.

PABAt-mO 05

RECEBE DEPOSITOS
. pessoal técnico-autonomo, ms-I.

talações proprias;
aparelhamento completo do

tado de controle cientifico não Icomparavel a nenhum outro, pe·
la colaboração dos Departamen
tos Especialisados.

de Novembro
COLOSSAL SORTEIO

NA

"C'"�'." EDITO MUTUO PREDIAL"
Prem ios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insi�nificante quantia podeis habilitar-vos á felicid2de na

CREDITO MUTUO PREDIAL I
A CREDITO MUTUO PRE-D IA L,t.destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-

a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

Exige apenas a contribuiçap) de
1$000 pera cada sorteio -

abllitai�vos ! Inscrevei-vos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Tão alegre e espumante quanto uma taça de champagnj
Tão colorido quanto um calice de ficôr!

ASSIM E'

Bergére de

1'lJ!:m novo eH EVALlER? Não! Exatamente o con- II
I trário... A volta do "antigo" CH EVALI ER. .. Mais 111

II
"ele mesmo" do, que nu".ca. em bregeirice,

IImalícia e esplrito .• ,

Folies

Tão parisiense ' quanto Torre EIFFELa

Paris
BAILADOS!

Canções!
"Bandães" de garôlas!

que a IMPERIAL (o único cinema que �
presenta de FATO super-prDduçõe�exibe Amanhã, ás 6 112 e 8 112 ,

� Os panificadores�,
A voz DO

Assim, evidencia-se que não
em São Paulo como em Curiti
o pão é vendido muito mais b
rato que em FIo:ianopolis, apez
das despezas e as obrigações s

nitarias serem dispendiosissim

POVO pers'lalem
ao

no intuito de não servire
povo como o devem
---..---
§ Unico+-Aa multas comina-

das para os Arto. 20 e 30. se

r ão aplicadas tantos aos fabrican
tes como aos revendedores de pão,

Ano: 50.-Revoaam-se as dis-o

posições em contrário,
Palac:o da Prefeitura Munici

pal de Curitiba, Capital do Es
tado do Paranà, em 3 d,� imciro
de 1933.

(a) Jorge L. �etssnf'r»

Continuando a provar documen
tadamente a inexatidão das ale

ração.
O Ieretrc. sairá, para o Ce- gações d::Js panificadores de Flo-

miterio de ltacorobí, do edificio rianopolis, que persistem no con

se habilitando para casar Artur .da Loja Maconica Regener.ação denavel proposito de não aceita

Corrêa de Melo com a srta lta- Catarinense, onde serão prestadas rem o �lvitre do ?onra?� prefeito
d Luz e Alberto Andrade com ao morto as honras e ritos devidos da capital sr. major Olivio Amo

a srta. Maria Gonçalves. a sua pessca como m�mbro da rim, publicam�s a segui.r. o de-

que1a organização. cret� ,da prefeitura municipal de
- - Curitiba:
��"S"���!iFl��"l!

I Bodas- de Prata I
K �.
� São por este, convidados I� os parentes e pessoas amigas
� de JOÃO ALCANTARA •

� DA CUNHA e HER- �
i MENGARDA SEGUI

I.�� DA CUNHA, para assis-

� tirem a rnissa'que, em ação de

� graças ao 250 aniversario

� de seu casamento, seus fi- R� lhos farão celebrar ás 8 ho- I� ras do dia 29 do corrente, I"� na Catedral- Metropolitana.
�
OO���������

Salão "Commercial"
R. Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado)
Barbeiro e Cabelleleiro

Lauro Mendes

I����'Z.S��T�����������
"'�.",,,...,,,""�.,,!,,...,"!,,..,' """""""""'="'� ""'''''''''''''�

� Nossa Vida:�

H����_rs::ilOO��Hl �:.t:�...m:z=aç:��:z::.ü;�
AHIVER5ARI05

Arno Bauer

Seguiu hoje para Pacto União
o sr. Afonso Ligorio Assis.

A data de hoje assinala o ani
versario natalicio do nosso distin
to conterraneo sr.Arno Bauer, ope- rHE6Am UH5 ...

raso e honrado prefeito de ltajaí
e acatado comerciante.
A frente dos destinos da edili

dade itajaiense tem o sr. Bauer,
demonstrado invulgar capacidade
de trabalho, tino adminastrivo e

i repreensivel honestidade.
Itajai, que muito o estima e o

admira, saberá reconhecer os

grandiosos serviços prestados pelo
seu atual administrador.

�A Gazela jubilosamente feli� OUTR05 PARTEm:

Dep. Sílvio Ferrara

Regressou ontem de sua via

gem á Laguna, o sr. dr. Silvio
Fetraro, deputado á Assembleia
Legislativa do Estado.

Encontra-se nesta cidade vindo
de Laguna, o sr. Antonio Batis
ta, comerciante naquela prospera
cidade.

cita-o.
Para Joinvile seguiu hoje o sr.

dseernbargador Marinho Lobo,
membro da Côrte de Apelação
do Estado.

Frei Evaristo Schurtnann

Regista-se no dia de hoje a

data natalicia do ilustre sacerdo
te revmo. frei Evaristo Schurmann,
consagrado orador sacro e piedo
so servo de Deus, que pelos seus

elevados dotes de espirito e co

ração té geralmente estimado
e respeitado.

Diriíj;ndo com proficiencia e ta

lento o Grupo Arquidiocesano
São José, frei Evaristo, com bon
dade e desvêlo vai educando e

instruindo centenas de crianças
pobres.

Certamente hoje lhe serão pres
tadas inequivocas demonstrações
de apreço e estima ás quais nos

associamos eom prazer.

Dep. Severiano Maia

Viajou hoje para o norte do
Estado o nosso estimado conterra

neo sr. cel. Severiano Maia, ilus
tre deputado à Assembleia Legis
lativa, da qual é primeiro vice

presidente.
PEL05 CLUBES

Club R. Primavera

Deverá realizar hoje, ás 20
horas, um animado baile, a bri
lhante sociedade, Clube Recrea

Faz anos hoje a sra. d. Ema tivo Primavera, do Saco dos Li
Schumann Pereira, esposa do mões.
SI. Ari Pereira.

Clube 12 de Agosto
Aniversaria-se hoje o joven Eles� I O veterano Clube 12 de A-
bão Leandro da Silva. gosto levará, amanhã, a efeíto,
.. .,

em seus �alões, a mais uma inte-
FesteJa hOJe o seu amversano ressante e atraente reunião infan

natalicio o joven Hercilio da Luz til.
Colaço, filho do sr. Joe Colaço.
advogado.

HASI[.ITAÇÃO

Realiza-se amanhã, no Clube
6 de Janeiro, no distrito de João
Pessoa, uma animada domingueira
que terá inicio as 18 horas.
E'ALErlmEHTO:

Faleceu ante-ontem na cidade
de Campos Novos a veneranda

senhora d. Tereza Fagundes, es

posa do sr. capitão Osorio Fa

gundes e irmão do sr. ceI. Teo

filo Cordeiro, digno prefeito da
quele municipio.

Club 6 de Janeiro
fAZEm AHOS H01E:

a gentil senhorinha Julia Me
deiros, filha do sr. J. Medeiros,

a senhora Ivete Garcez Junior.

Sra. Demostenes Segui

Festejou ontem a data do seu

aniversario llatilicio a exma. sra.

d. ZaTÍ da Cmha Segui, esposa
do sr. Demo�tene5 Segui, funcio
naI io da Cvmpanhia Tração Luz
e Força, nesta cidade.

Em sua residencia, faleceu,

I ontem, o srõnhor Pedro Bosco,
',\lo Cartorio do Registro Ci-I funcionaria ,aposent��o da Esco!a

vil da comarca da Capital estão de Aprendizes Arhhces.

O extinto era pessca muito re

lacionada, nesta cidade, onde des
frutava de larga estima e conside-

CAPE' BOM SO' �O
JAVA

Praça 15 de Novembro
.fln!onia Paschoat

«DECRETO NO. 2
O PREFEITO MUNlCI- Os inteletuais brasl-
PAL DE CURITIBA, CA- leiros prestam ho-
PlTAL DO ESTADO. menagem a Walt

DECRETA: Disr:.y, o creador do, CI:-JE IMPERIAL- No
Arto. 10.-As padarias, nas Camondongo M j- I

mente terá em cena ACRE
segundas-feiras, não poderão ini-

ckey TO EM VOCS. excelente tra
ciar a fabricarão de massa para Ih d J h B I� o e o n o es, em sesião

qualquer especie de pão ou brôa 7,jO horas.
antes das 14 horas no inverno ('

Ele re!rib!J8 com um dlla-

15 no verão, :de modo que o
nh� colorido CINE ROYAL- O� �ã

descanço dos padeiros -se dê das Alfrdo Herculano idealisou Marx, surgirão em O diabo a qu
7 horas de domingo ás 14 ou 15

e esculpiu um bronze que um
tro.r=cm« comedia transbordan

de segunda-feira. conforme a es-
grupo de inteletuais ofereceu a

em sessão às 7,30 horas.
tação seja d.:! inverno ou verão Walt D;sney, creador de carno- C1NE
A 2 O de cual

u ..... ODEO� - Em sertO• 0.- s pães e qual- dcngo Mickey, um dos mais que- sões ás 6,30 e 8,30 hna; se
quer especie fabricados nas segun� ridos. senão o mais querido as- levado á tela li estuoendo fildas-feiras só poderão ser expostos tro d; Hollywood, no Brasil. C

"

, d di d
.

d
- asamenio sem condicôes,

a ven a, nesse Ia, epois a Est! bronze foi entregue a Dis- S L
'

h 18' 19 erá, também, focalisado '

ora no Inverno, e no verão.
ney ha seguramente 5 mêses, f I dFualme .·nte A 3 O d

i me o congresso integralista
.

- rtO• 0. - pêso o pão Accmpmhando o bronze, que re- Blumenau.

gralista comun, denomidado npão d'agua! presenta carnondongo Mickey ca
continúa a ser, de acôrdo com o valga Ido um joboti, seguiram a

Será focalizado, hoje, em decreto nO. 8 de 16 de novem- descrição minuciosa da lenda do
sessões ás 5, 6,30 e 8,30, bro de 1923: 85 grama�, se�- veadi e o joboti, que poderia
no Cine Odeon, o filme que pre que. ,. �reço da farinha for servir de sugestão para 11m ani
apanh�u �s rece�tes come- igual o iníerior a 40$000 por 44 mado, e uma mensagem em que
ruoraçoes integralistas �o � o. kgs; 80 gramas, quando esse pre- era transmitida a saudação de
Conw.ess� das Provmclas ço fôr de 40$000 até 45 e 75 Povo brasileiro.
M�ndlOnaIS'l ,em, Blumenau gr�mas, desde que a

.

cotação da Disney ficou sensibilizado com

�essa pellcul(� produção fannha se eleve a maiS de ... a homenagem e compôs uma

n.aclOnal� ver-se-ao, em cena- 45$000: . ,
sinfonia singular colorida denoffiI-

�o catanntens:, alélI_11 dargr�n- f� UmcodS�vJradde base para nada «A Lebre e a Tartaruga» CINE ROYAL -ás :,
e concen raçao. a,l rea Iza a a Ixação � peso � pão a ��- que dedicou aos nossos fans. 8,30 hor3s, Azas nas IrcO

a chegada das vIaturas e trens tação da fannha nacIOnal venfl- E é esse desenho colorido Vd-

q.ue �onduziram �s con.gres- c�da ,'pela Inl'petoria de Renda e riante surprehendente do �oder
slstas, as le�aço:s Vindas FIscalização.. . imaginativo de Disney, que o Im
do.s Esta�os oe S�t) Paulo, Arto. 40.-Flcam estabelecl- perialexibilá a!I13.nhã em suas soi
Mma'3, .Rlo de JaneIro, Para- das, a'l multas de 500$000 para réis e1egautes, juntamente com

ná e RIO Grande do Sul, e os mfratores dos Arto. 10. e 20. «Folies Bergéres de Paris» o fil
muitas outras e intere.ssantes e de 100$000 para para os do me de Chevalier.
f�ses do congresso mtegra- Arto. 30. sendo ele�a�as a? do Aos que não atendem unica e

lIsta. bro em caso de remcidencIa. exclusivamente ao preço da entra

da e sabem escolher o seu pro
grama que são invariavelmente
sempre de classe superior nos M

•

Cines Coroados, ahi tem o df,- ais uma
senho colorido a que nos vimos
referindo para deleite e gôzo do
nosso espirito canç ':ido das lutas
diarias.

Cartazes
do dia

CINE REX--Voando par
Rio, ás 7,30 horas, com R
Roulien e Do!ores Del Ri
.... '" r

t\..,;ar azec;

Amanha J
CINE IMPERIAL-ás�

e 8,30 horas, Folies {Berglt
Cj)aris.

CINE ODEON-Rosas
Sul. musica de Strauss, ás 6
8,30 horas.
CINE REX-às 6,30 e

If

horas, Roberla.

Religião
Amanhã pela manhã

ga de São Pedro fará
excursão a Ratones.

/i&_I-R-o-b-e-rt-a-- Por ter surrupiado
gaiola com canario belg
sr. João Horn foi prêso
tiliano da Silva.

a famosa costureira parisiense tem a honra
4-1..' comunicar a V. Ex., que Domingo •. 27
de Outubro, ás 6 1/2 e 8 1/2 horas. no salão
do Cine REX, irá apresentar a REVISTA
DE'MODAS, com modelos de BERNARD
NEWMAN, o ditador da elegancia de Hol

lywood.
Terá V. Ex., assim, ocasião

I ciar um desfile�de "toilettes", num

L.=:
de luxo e distinção jamais visto.

II:alrc��������������::.z:�� Para a belleza e saude de seus dentes,

� use sempre '

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

� A venda em todas as pha,rmacias e casas

I � de perfumarias.
����,�.'����L-"*l������

de apre·
ambiente I

.,.,
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