
,A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

1

L em brilhantíssima _ sen

tença do _Juiz UHsses
Costa, o contráto de luz

João Acácio.
DO,

o sr.
Depois de relatar minucio- eram desconhecidos do seu bens em poder da Cia. Tra

samen�e o rumoroso caso legitimo dono-o Governo, ção, Luz e Força de Floria
do contráto do fornecimento e inventario esse que foi nopolis, o qual foi por am

de luz e energia elétricas á concluido em perfeita órdem bas as partes assinado, o Es

capital o integro juiz de dl- de ótima discriminação e em tado entrou na posse legiti
rcito da 1 a' vara e nosso companhia de três represen- ma e legal de seus bens, o

ilustre patrício sr. dr. Ulis- tantes de alta categoria, tam- que se verificou por meio de
ses Costa, proferiu, funda- bem engenheiros da Cia. ci- uma áta, posse essa que con

mentada e substanciosamente, tada. tinúa, sob a direção da Dire
a sentença de, anulação do A distinção desse convite toria de Obras Públicas, e

contráto firmado entre o sr. penso ter sido oriunda do fá- com a qual não tenho depen
João Acacio Gomes de Oli- to de haver eu sido um dos dencia nem subordinação al
veira e o Governo do Esta- diretores da ex-Emprezajoin- guma.
do. vilense de Eletricidade -pu-
Do relatório consta a in- rarnente nacional num meio

teressant� carta que publica- cosmopolita, -"a qual sumiu-
1110S a seguir: se do cenario industrial cata

«Florianopolis, 1 9 de Fe- rinense, perseguida pela po-
vereiro de 1935. lítica assalariada de então,

EX1110• Sr. Coronel Aristi- que vendeu ou obrigou ven-

liano Ramos. der-se a mãos estrangeiras
D. D. interventor Federal a nossa maior riqueza parti-

em Santa Catarina. cular e pública--a hulha bran-

Florranopolis. ca, o pivot da nossa indus-

Respeitosas saudações. tria joven, incipiente e hoje
Por intermédio de seu dig- estrangulada.

no secretário da Fazenda, Terminado o inventario dos

Viação, Obras Públicas e

Agricultura, dr. José da enteressanteCosta Moellmann, tive conhe- I
cimento do telegrama que lhe

foi enviado pelo Ministro da

justiça; dr. Vicente Ráo, e

isso pelo fá to de haver sido
eu um dos concorrentes á
dública concorrencia manda- Procurando ouvir os deputados para o erario publico. Um assun- visem beneficiar a industria pas -

da abrir por V. Excia., para classistas eleitos par a inteirar os to que, na atualidade, está pieo- toril no Estado.

O arrendamento dos serviços nossos leitores da díretriz que os cupando muito atenção dos cria- -Afastando··nos um pouco

de luz e força elétricas des- norteará na Assembléia Legislati- dores é o preço do sal. Ele che- de assunto: o sr. como politico
ta Capital, e, mórmente, o va, procuramos ouvir, ôntern o a- ga lá na serra por um preço ele- antigo e respeitavel nos poderá
mais atingido no telegrama bastado fazendeiro e distinto con- vadissimo. Para exemplo, vou lhe informar algo da politica serrana?

r
em apreço. terrânéo dr. [ndalecio Arruda, de- contar o seguinte: A

de
ita pergunta o nosso en-

, A informação que o men- putado eleito pelos empregadores, Antes de sair para cá, man- trevista o coçou o queixo e nos

cionado despacho presta não e pessôa estimadissima e de gran- dei para a fazenda (aliás fazendo- foi dizendo não pretender tratar

passa de uma deslavada men- de prestigio na zona serrana. la) uma partida desse genêro. agora desse assunto.

tira, intrigante, com segun- Re�ebidos fidalgamente pelo Ate o seu destino, cada saca de liA nossa palestra, disse S. S.

das intenções; que bem estou nosso entrevistado fomos Ícgoper- 45 quilos veiu a custar mais de já versou sobre o representação
a perceber no seu vasto al- guntando: 24$000; quási 25$000. de classe e sobre pecuária. Podia·
cance.

- Qual a diretriz que o norteará Nestas condições, quem pDS· mos ficar por aqui".
Antes de tudo, tomo a li- na Assembléia? i sue mil cabeças de gado tem que Mas adiante da nossa insisten-

berdade de declarar a V. -A minha diretr z será natu- dispender por ano mais de ... , cia o dr. Indalecio falou:

Excia, que não tenho paren- ralmente a de bem servir o Esta- 3:500$000, na compra de sal. -O ambiente politico da ser

tesco algum, por mais lon- do. Para isso farei tudo que esti- E assim proporcionalmente. E'cer- ra é completamente outro, depois
ginquo gráu que seja, com o ver ao meu alcance, sem nenhuma to que, neste ponto, o Estado não

I quer o Estado entrou no regimen
ilustre supra citado secreta- preocupação de ordem subalter poderá prestar quási nenhum auxi- constitucional. Pode-se dizer que
rio da Fazenda, dr. José da na. lia direto, pois o que mais en- ali, á vista dos últimos tempos,
Costa Moellmann, nem com -Acha acertado que o depu- carece o sal é o transporte das estão todos vivendo num quási
O do Interior e justiça, '1em tado classista defenda a classe salinas até o ponto consumidor. seio de Abrahão, E sabe o meu

com membro algum da co- que representa sem hortilizar o Os criadores precisam construir caro jornalista quanto aquela zo-

missão mixta encarregada govêrno? mais banheiros para combater o na tão rica viveu agitada na épo-
de estudar as propostas da -Sem duvida. Num govêrno carrapato, que é a causa princi- ca da ditadura. Quanto ao go
concorrencia referida, e nem bem intencionado e capaz nãO paI da mortandade de gado no vemo, posso assegurar que está
com auxiliar algum de seu vejo motivo algum para esta ho�- mverno. fortemente amparado em elementos A NOTICTA NA SOCIEDA REINA CETJSISMOConveniente será a instalação de' zrande prestigio no planalto.

1 -

.

EM
honrado, patriótico e sereno tilidade. Ela se explicaria si o t> ' - LOND RES
G ue aliás mui I d t' - d

. de algumas balanças que pesem -E da politica situacionista DE DAS NAÇOES .

·

overno,-o q '. '
•

po e,r .execu IVO nao esse OUVI-
Ito me desvanecena. do as Justas preterições das elas- o gado em pé, afim de estirnu ar em Lages o que no, diz V. S.? GENEBRA. l-As informa- LONDRES, I o - Nos cir-

I d d E o melhoramento dos rebanhos bo- I
" d' dAs minhas re ações e ses aqui representa as. ntretan- -Na minha terra hoje já se ções recebidas de Roma anuncio cu os autoriza os se consi era

.

d b f'
..

d ' vinoso Vendendo o boi a peso, .

I A
.

d
.

d d Parnlza e com seu en azeJo to eu ser que ISSO não se ara, respira ca ii amente. té 05 assas- ando o pronunciamento do Papa que a anuncia a atitu e e ia
Governo Revolucionario da- pois estou certo que são as me- saí lucrando aquele que tiver

sinatos, (todos impunes) que tan- em favor da concessão de um XI, respeito a concessão do
t d t f Ih

., "

d gado melhor e isso nem sempre h d E d t it I' b E ., -

am O momen O em que ,u- ores possiveis as intenções o to manc aram o seu nome, �- mandato à ltalia sobre a tiopia man a o I a rano so re a tiópia.
-P

. .

d J
. .

M se dá quando o negocio é feito '

"fI
.

Irefeito Provisorto e Otnl govêrno neste ponto. esmo não sapareceram como que por encanto. causou verdadeira sensação nos
não tera In uencia a guma, na

" . �

bi deri dmi h' «a olho». V ]'
.

d dville, em cUJa ocaSiao rece 1 se po ena a rmtir ipotese em ou contar uma palestra que ou- circulos chegados á Sociedade das po inca o governo nem mo i,
't I d V ' "

. De grande utilidade são tam- .

d"' f' 'f"
.

IO con VJ e 10m-aso e. . contrano.
-

VI nas vésperas e vir para ca. Nações, em vista da atitude de icara a irme posição que n 1

E·
"'

d" bem as exposições periódicas, porPI' d t
1

G' c· xCla., anm e, em comls- - Os outros representantes erguntou a guem ao promotor pu- estrita neutralidade em que se
a o aaa em enebra com rete-

'I M fazer o estudo comparativo das bl' d
.

fI"' I
. ,são com meus co egas 0- classistas, em entrevistas concedi- ICO a comarca: havia colocado o chefe da Igreja. rencia ao con Ido ita o etiópe, A,

ritz e Ooeldner, funcionarias das ao nosso jornal declararam raças que melhor se adatam ao
-«Então, dr., quando faz a Grã Bretanha, seguindo essa;

estaduais. presidir ° levan- qu;:) não combaterão o govêrno
meio e para que se fique saben-

sua estréa na tribuna do jurí? Bebidas Nacionais E Extran- fontes, só esta disposta a comi-
tarnento dos bens pertencen- mas sim pleiteiào junto desse as

do o que se tem na atualida?e e
A resposta foi esta: - Ainda geiras No derdr qualquer solução do assuo

t G do: Estado 'I V se veJ'a o progresso que a cnação .. .

t f
"

f I d b'es ao overno aspirações da sua c asse. . S. não sei, pOiS aqUi não se comete C AFÉ I AVA o a ilcano ormu a a so re um"

t� d d
'

C· vai fazendo no decorrer do tempo. l7!IifII b de até en ao arrcn a os a la. está pelo mesmo ponto·de-vista ? cnme. Praça 15 de Novembro 26 ase que se enqua re nos prin
T L F d fI Ainda, é de muito proveito fa-

A I b 1 d
.

".

d "d' d d
·

ração, uz e orça e 0- -E' claro que sim. Si conta- que es so resaltos e ílmmo, finlonio Paschoal ClplOS o convemo a socle a '

ianopolis, bens esses que mos certo conseguir as nossas as-
cilitar a aquisição de reprodutores aqui descritos tantas vezes pelo das Nações e seja aceitavel p<:L

-------------1 e de medicamentos contra as epi- I
.

d H I' SI"'pirações, pleiieando-as junto ao jorna A Palria, já ninguem os Impera or a le e aSSle.

Lu�z [;a rl@s I.

govêrno, não temos necessidade zotias que prejudicam os reba-
sente. Como se devem recordar c:

Dt��.,._a��� ��'1 de tentar conseguil-aseiltrando em nhoSso: I f' d'i perce
O socego é somente perturba- Diga pelo seu lomal que a si- peritos fracezês e inglesês recusa

t:r i1I --���� � lula com ele. SerÍa um contra- pe o que ICOU I o,
-

do de qUéind) em vez, pelos boa" tuação politica de Lages está fir- ram recentemente as proposta,
Mi na� G'e r.a liS senso. Não acha o amigo?

be-se que não são poucos os an-
tos, jà meios desmoralizados, de- me e conte com a grande malOna que formulou o governo italiür;c

8 --;; ; seios dos criadores. dI' d d h I-Quais os anseiJs dos cria- uma nova revolução, que ora vem
I
o e eltora o. para der sua camiJan a mi ita,

dores ? -Tem alglima aspiração da elas- do Rio Grande, ora se gera aqui i -Houve um tempo, dr. em na Afriea gor considerar qu
-Os criadores de gado de se que representa para pleietar de mesmo dentro do Estado. que tanto se falou na justiça� da nem o momara absinsio, nem <

S. Catarina, especialmente os da inicio I O municipio que andou lambem sua terra. Como vai ela? sociedade das Nas-ões as podiarr
região serrana, quási nada até -E' meu propósito apresentar administrativamente de mal a peior, O dr. lndalecio franziu a tésta admitir e por exeeder em muito a

hoje reclamaram dQ Estado. a- ao projéto da lei orçamentaria, vai voltando á vida normal, !Ha� e disse simrlemente: concessões que a França e <.,

pesar de serem bem resados os lora c;m andamento na Assembléia ças á administração criteriosa
;.:,

do i I�ão lhe posso �esponder. I" Grã-Bretanha pro.)uzeram á Ita
impostos com que êles contribuem Legislativa, algumas emendas que atual prefeito. Não conheço alI esta st!nhora. Conlinúa na 6a. flál_ i

Amanhã, mais folgados d �

espaço, inseriremos a publi
cação da formidável sentença.

Pretendendo o Estado de- vêr a liberdade de seus coes
senvolver esses serviços, os taduanos, que aos poucos es

quais chegaram a um ponto tavam sendo tragados pelo
extremo de desmazelo e pou- capitalismo internacional,
co caso, foi que resolveu su- achei que tinha o direito, como
jeita-los á concorrencia pu- tenho, de candidatar-me á
blica, depois de devidamente concorrencia em fóco, que
autorizado pelo Conselho para honra dos nossos ante
Consulti vo do Estado. passados está bem defendi-
Na qualidade de engenhei- da pelo Govêrno honrado de

ro eletrotécnico e mui especi- V. Excia.
almente na de brasileiro que São estas, Sr. Interventor,
muito ama sua terra e quer as considerações que tenho a

fazer a V. Excia., em torno do
telegrama do Exrno. Sr. Mi
nistro da justiça.
Aproveito o ensejo para

apresentar a V. Excia. a se

gurança de meu maior apre
ço.
(Ass.) João Acacio Gomes de

Oliveira" .

,
,

Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO Redator-chefe MARTI N HO CALLADO JOR
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com

dares

palestra
o deputado pelas emprega- , .

.

dr. Indalecio Arruda a Sociedade d�s Na.ções
que conceda a Italla o
mandata sobre a Etiopia

PIO�XI PEDIRA'

CIDADE DO VATICANO, l'-Os pontos de vista do
pontifice referentes ás atuais negociações do conflito italo-etiope se

rão publicados em um editorial na revista "Civilitá Cattolica", em

seu número de amanhã. Trata-se da publicação mais importante em

seu gênero e seus editoriais sempre foram escritos sob a inspiração
dos pontifices desde sua fundação no ano de 1849. O atual pontí
fice corrige as provas antes que os artigos se publiquem.

Este editorial será claro e conciso e dirá em definitivo que
a Sociedade das Nações não deveria vacilar em conceder á ltalia
um mandato em Etiopia, se quer evitar uma conflagração européia e

quiçá mundial.
Demonstrarà que a Italia tem direito a este pedido, senão

por considerações de estrita justiça, pelo menos poque é a única
nação que não obteve territorios na "distribuição" dos mandatos en

tre os demais países, feita depois da guerra. Finalmente pedirá aos

católicos da França e da Grã-Bretanha que se compenetrem mais a

fundo das necessidades da ltalia.
Este editorial dá a impressão de que o pontifice, por inter

medio do nuncio apostólico em França, tratou de induzir ao chefe
do gabinete Lavai, para que interponha a sua maior influencia junto
á Grã-Bretanha neste sentido.

Deve-se recordar que nos últi mos dias o chefe do govêrno
francês manteve vàrias conferencias co m o nuncio papal em Paris,
monsenhor Maglione.

I
\

RIO, 3 -- Os jornais noti'
ciam que o general Luiz Car
los Prestes se acha presen
temente no Brasil, exercendo
grande atividade extremista
em Mnas Gerais. motivo por
::;ue a �=��ci" daquêie Esta ..

do tomou enérgicas provi
dencias de repressão,

I
I

I

)1
j
)
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• Gaze
batatas, junta-se um pouco de
manteiga, um pouco de lin
guiça ou carne moida.

Com este recheio enche-se
a cavidade das batatas, pas
sa-se no ovo batiào e cobre
se com farinha de rosca indo
ao fôrno para corar.

PARA LIMPAR O CAL
ÇADO-Antes de limpar o

calçado de verniz, convém
passar uma folha de lixa fi
na para tirar as sujidades;
em seguida, esfregue-se um

pedaço de flanela embebida
em amoniaco; depois apli
que-se graxa preta e deixe
se secar completamente, an

tes de lustra-los.

4a, carreira: 5 em meia, 3
tricot, 5 meia, etc.

Ia. carreira: 5 tricot, 5 pon- 5a. carreira; 5 em tricot,
tos de meia na mesma laçada, I 1 3

.

taçaaa, mela, e c .
. ') tricot, 5 pontos de meia na 6a. carreira: 5 meia, 4 tri-
mesma laçada.· 5

.

cot, mela, etc.
2a. carreira: (avesso) 5 de 7a. carreira: 5 tricot, 2 meia,

meia, fazer 5 tricot nos pontos 2 juntos.
da laçada. 8a. carreira: 5 meia, 3 tricot,
3a. carreira: igual á 1 a. 5 meia.

4a. carreira: igual á 2a. 9a. carreira: 5 tricot, 1 meia,
5a. carteira: 5 tricot, nos 5 2 juntos [avesse].

pontos de meia na mesma laçada, 100. carreira: 5 meia, 2 trio
pegar 2 juntos no começo e 2 cot, 5 meia.
no fim. 1/ a. carreira: 5 tricot, 2 jun-

6a. carreira: igual á 2a.
I tos etc.

7a. carreira: 5 tricot, pegar 12a. carreira: 5 meia, I tri-
3 pontos juntos em meia. Duas cot etc,
carreiras toda tricot. 13a. carreir«: igual á 1 a.
Ponto de Paima Deve-se trocar as palmas, co'

Malhas de 6 em 6 x para ou· meçando-a de modo que o ponto
rela. em meia fique no 30 ponto dos

1a. carreira: (ao direito) 5 m. 5 em tricot, e continúa-se,
em tricot simples 1 laçada, 1
ponto em meia, 5 pontos em tricot
simples, 1 laçada, 1 em meia.
2a. carreira: (ao avesso) 5

em meia, 2 em meia, etc.
3a. carreira: 5 em tricot,

laçada, 2 em tricot, 5 em mela,

PARA LIMPAR MOVEIS
- Um excelente processo
para limpar moveis é utili
zar agua com uma pequena
quantidade de amoniaco li

quido.

BATATAS RECHEADAS
-Escoihem-se batatas gran- BERlNGELAS FRITAS
des que depois de cosidas Cortam- se as beringelas em

são cavadas de modo a COIl- rodelas que devem perrna
ter o recheio. A' parte faz-se necer em agua bem salgada
o seguinte: esmigalha-se a por espaço de cinco minutos.
massa retirada do centro das No momento de fritar en-etc.

Sorteios men-I
saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l:
numero sor

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

Combinações

íllli:BUÇ:1 ���D 1�:Jllia
.��i.�it��6iZ�IÇã�� �o "liiz
Companhia Brositeiro paro inc�ntjvOl o des

en·,olvimefl!o do fCOl\omio
a.oao�GO(;tGc:.J - r��pll.�J r{.!e..;,ls....�o: soo.oocrocc

6�.:-dG G(kC\.t...... t� 8ij"aJ3 .

/()df�7jj;jtr;.t.���;pk:w
;r.>of�_k�d.�))
CONSTANTE parhcipa� e 50 °10 nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A
OUTUBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

2.603 -- 12.363 -- !1.240 -- 10.910 -- 0.564

30 DE

D. Ignacia Argollo Salazar, Recife - PERNAMBUCO, contemplada
com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. Ithamar Mendes Garcia, Belem-PARA', contemplado com Rs.

Sr. Walther Seexcald, São Leopoldo, RIO G. DO SUL, contemplado
com Rs.

Sr. Luiz Lopes dos Santos, Rio de janeiro - D. F., contemplado
com Rs.

D. Maria Olinda Costa, São João Del Rey-MINAS GERAIS, con-

templada com
.

Rs.
Sr. José Marques, pjsjfilho Ernesto, Minas do Butiá -- RIO G. DO

SUL, contemplado com um titulo liberado de Rs.

Sr. Simeão de Camargo Varella, Bom Jesus-RIO DO SUL, contem-
plado com um titulo liberado de Rs.

Sr. 1?_omano Crepuldi, Marília-c-S. PAULO, contempladó com um ti-
tulo liberado de R5.

Dr. Francisco jardim do Nascimento, São Paulo-S. PAULO, con-

templado com Rs.
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�I Campos lobo &

o
POR MADAME MARIE

alcatra; para cosidos, peito e dor e tira-se a pele á carne

ponta de agulha; para sopa: que se encontra junto do ca

colchão, ponta de agulha e bo; tempera-se com fisal, pi
peito. As carnes mais duras menta e vai ao fogo com

servem para ensopados ou manteiga quente. Vira-se
para caldos. quando corar de um lado.

CARNES-A bôa carne

de vaca deve ser bem ver

melha, ligeiramente riscada
de veios brancos, a gordura
deve ser amarelo esbranqui- LINGUA DE VACA-An- PUDIM D. MARIA PIA
çado o que indica ser o ani- tes de cosinhá-la, deixa-se 1 libra de arnendoas, leite de
mal novo. de môlho n'agua durante uma 112 côco, 1 112 libra de assu-

Vivisão da carne-Carne de hora, em seguida, deita-se car, 6 ovos, 1 colher de rnan

primeira: filet, costeleta de numa caçarola com agua teiga. Deitam-se na fôrma,
filet, alcatra, colchão duro, morna, sal, pimenta, cheiro, I depois de bem misturados,
colchão mole, patinho e la- 2 cebolas, 2 cravos da India untada com manteiga ou cal
garto. e põe-se a cosinhar durante da queimada e vai ao fôrno

_

Carne de segunda quali- 3 horas. Tira-se, em seguida, quente para assar.

dade-+pcito, braço, ponta de a pele branca e grossa e

agulha, assem. aparadas as partes que fi- PUDIM ABOLICIONISTA
Parte interna-Coracão, fi- cam escuras, passa-se em -500 gramas de assucar,

gado, rim, bucho, lingua. ovos e cobre-se com farinha leite de 2 côcos, 12 gemas.
Os pés, a que chamamos de rosca e vai ao forno para Faz-se uma calda rala e na

mocotó, servem para enso- secar. Serve-se quente com ocasião de tirá-Ia do fogo
par o caldo onde foram co- petit-pois ou batatas ensopa- juntam-se as gemas que já
sidos para geléa. Da rabada I das; pode-se tambem . servir devem estar desmanchadas e

fazem-se excelentes ensopa- com frios. o leite de côco.
dos e sopa. Os pedaços para Põe-se depois de tudo bem
bifes são: filet, costela de fi- COSTELAS DE CARNEI- misturado em fôrma untada
let, alcatra e na falta destes RO, VITELA OU PORCO- com manteiga; vai ao fôrno
o patinho. Para ensopados Bate-se bem com um bate- quente em banho-mana.
e assados de caçarola, o co 1- �C�A�F�E�'�B�0�M��S""""O""""'''''''''1'I.�'0��S��I�-�'�'�C���-�I''!'j a ao ornmercrachão duro ou mole, ou lagar-
to que é o melhor peso para ..J A. V A R. Conselheiro Mafra, 9 CEd._Mercado)

Praça J 5 de Novembro Barbeiro e Cabelleleiro
assado de caçarola; para ./lntonio Paschoal Lauro Mendesroast-beef um _Qom peso de

xugam-se num pano. Fritam
se em manteiga.

-,c7ft Ga��lã
Desportiva

REDATORES: ( Desportos Terrestres- CYPRIANO JOSE'
{ n Nauticos - EDU' CABRAL

Realizando a última partida do
campeonato de futebol da Fede
ração Catarinense de Desportos, o

Figueirense, na tarde de ôntem, sa

grou-se campeão da cidade, dis
tanciado do segundo colocado por
um ponto apenas. Não ha quem

não conheça a rivalidade de alvi
negros e alvi-celestes, porem no

campo da luta foi o que se viu
ôntem. Disputaram ardentemente
80 minutos de jogo, mantendo
ainda mais alto o nome e a fama
de que gozam. Seja-nos lícito sa-

lientar a lealdade do adversario Carioca, o pivct número um

I do Figueirense, que saíu do gra-
em campo. Agradou plenamente

mado com os mesmos carateristi-
o seu jogo técnico. Carioca em

I
d d todo lagar se achava na tarde de

cos a entra a. Adversarias que •

ontem, a quem deve parte do J'ogovenderam bem cara a derrota, pro-
dor assi di o alve negro.van o, aSSIm, a sua tra ição mve-

javel de saber vencer e perder.
Haroldo segurou· Galego com

delicadesa. Foi tambem eficiente.Venceu e mui justamente o Fi-
P"- d F 1 (Por absoluta falta cie espaço. lJao cava or. ez um tento

,

::1 •

gueuense que poz em campo um .

'I di d
. . contmueremos amanhã a presen-

d I do ti I· com Ir a etna, I u ln o a vigrtan- .,

qua ro a a tura o titu o que pos- .

d 8" to crônica.)
sue. E íoi vencido o AvaÍ mui I elap

e ,aos,. V Ih 1 b f
arana otimo. o tou com um

onrosamente por um c u e orte,. f·
.

bi d ff
..

·1 Jogo irme emais com ma o azen
ortissimo mesmo, e por um resu .

'

t d dirni t
do desaparecer as suas, atuaçõesa o Immu o. .

falhas. FOI um exelente condutor
.

do quatro campeão.
Ivo muito eslorçado. Tudo fez

Pereira destacou-se diversas ve- para paraledav-se aos seus com

zes, Calendo defesas bem seguras; panheiros. P:rigoso e iludidor o

c",",
a bola que passou a sua méta, endiahrado garoto.

FUTEBO'L

Campeões florianopol itanos!
Vencendo o Avaí por 2xl, o Figueirense

sagrou-se campeão da cidade
-0-

foi mandado com violencia.
Freed foi o mesmo excelente

jogador de todos os tempos: óti
mo, na expressão da palavra.

Arnaldo reapareceu, vindo dos
campos paranaenses, com o seu

mesmo e habitual jogo. Defendeu
com Freed o nome do clube a

que perte-icern. Formaram ambos
uma barre.ra intransponivel.

Carlos marcou muito bem.
Atuou como ainda não o vimos
fazer.

OS VENCEDORES

, E

� � � [f-.} � o

r�-��)-(hJ ffi�-R�â-D-Lr j--L
UDE R� �OCO�A

\JilZ!iIWWw,a '''ti ±.
r

�

114

Tião O mais destacado dian
teiro. Tião portou -se de Íórma
digna e saliente. A ianque este

ve, n im dos seus grande s dias.
Habilitou-se ao Jogo local e no

momento é o mais destacado di
anteiro que possuímos. Tião tem

de tcrte e corajoso é ainda um

excelente desportista, dada as

suas qualidades especiais de dis
ciplinado cavalheiro.

Calico o menino de ouro. O
vele z pcnteii o da cidade ontem

foi o ameaçador da defesa avai
ense, O endiabrado garoto pro
vou mais uma vez as suas quali- _

dades de crack, sua atuação foi'
ótima.

TREINO

diretor técnico da F. C. D.
requisita 03 jogadores de futebol
adiante escalados para o treino

que se realizará na tarde de
amanhã para a formação do qua
dro que jogará aqui a 1 7 de
Novembro: Boas, Freed, Carioca,
Borba, Chocolat-, Gato; Galego.
Paraná, Nizeta, Tião, Calico,
Damata, Secura e Arnaldo.
O treino será contra o Ta

mandaré F. C. ,as 16 horas.
havendo, para isso condução em

frente ao Café Java ás 1 5,30.
(a) Cypriano J05él direto!' técni
co da F. C. D.

Nal! g,dnde� lu =, (,ue desdo
bram no Ci"dPO ri ('

.

iJd It so

cial ou commercial, o t" pi"ito mo

derno e be.m equilibrc d» utilisa o
1 1! '.

tetepl-one como a mr is inlprescm-
divel das necessic'a -II

"
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Nazareth)

• • I SANTOS

.-----------� O f$ �-----�-----·G =

" � .' Ih __LI • � , f-Uma nova ex-

..
..�-�. eo4orgu O uopavo .�-��.. os quaes , mandado por Ame-

-
�-�

de F L O R I A 1\1 O P O L I S
�-,., da Bahia sahindo de Lisboa em

no Rio Grande do Norte. a que

,.

• ,.
-e depois o Cabo de Santo Agos»

correspondendo pra�entelramente a gr.ande confiat"1ça e ,n91� Miguel, em Alagoas; encontrando

preferencia que lhe dispensam os catarlnenses,tornando"a o Unlt-o,oqualdenominou-RiodeSão

p6rio da elegancia e da moda nesta linda Florianopolis, está Venlr)esSe nome: e, finalmente, entrou

os ma;s variados, vistosos e belissimos padroes de sedas. o nome de8ahia de Todos os

paraiso, e por ser o dia lo.
tividade de todos os bema

Vespucio o primeiro eu

�t�ira maritima da
, .

erro que, por SI

hoje se chama

AMINTU FFI

inegualavel stack de tecidos fillissimosFarmidavel e

As senhoras e senhorinhas florlanopolitanas sempre procuram a fa-mosa

(;asa Tres Ir.nãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos é por serem os de preços mais vantajosos.

t-Na então villa
ide Machado e

Francisco e, co-

a 5 de Dezem�
da cadeira de

�.���������!�������������������������i--�����G� J.,
U'

"4)rengü-Morre

U E R
========== f Alvarenga, ad- ,

do vice-rei conI
, - �I

neio, por

suspel-1)uro Preto), em

• .--------------------------'---<--�
�----------------------------�$ •

G " e=G e • rlhães-Na ciJ
.

•• E Si T AMP A A � C.ASACOS DE PELE E ee I Couto de Ma
I

���
RENARDS

�bro
de 1868.)�

sidiu as provin-
� Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000 prestados por ..

� Capa de pele de 150$ Por 11 0$000

�
o titulo de ba-

� Renard de diversas qualidades de 100$ »50$000 blicou valiosas /"
���� Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000 s, ethnographi- "I',.,,--------����--------

.

Colchas de Seda - II,
� tco-A ephe-' '.
� b h

'

�. Colchas de seda com 3 bicos 36$00ó a iano, que
i

� Colchas de seda com franja 40$000 �o
Rio Branco. '

� --------���---------
sconde dé Tau-

Linho Irlandez para homens que se passou: ,

R I

10$ P()r

8$ PJl'
9$ '?

12$
7$5 »

7$ »

10$ »

B$ »

10$ »

1)$ »

13$ »)

8t. l>

8$ )

16$ »

7$500
Crep �ongol 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 fie Soie
�CJ todas as cores de

Seda Pelica CJ todas as cores de
Seda Pelica estampada de

ToU de Soie estampado de
Seda listada moderna CJ diversos desenhos de

Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONGÓL FRACÊS sortimento completo de

todas as cores de .

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

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

Sedas ultra modernas!

5$000
6$500
8$500
5$500
4$500
6$000
9$000
7$000
6$500 , .

•nos ensmamen-

�e em longa vi

fllÍ.us concidadãos
lá que o rodeiam
.. paiz de ondeJ
�quieta de pers�.I.iro abysmo que I

Cetudo
observar

, se, acabou� mo ..

liSI mesmo.

r

( ,per,ceb.o o ins- ',.,'.Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade .

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

U�'
as mfecçõesl'.Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, jO$, 35$, 40$, era do que se

54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 uecessé a pu-
\

���� I
C d b h

Iz-a u tima- ,
apas e orrac a ido como cêra,

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$, )00 "entando erguer I
Idem» » » �» 160$)} 120$000 U delirio, phrases

�

Idem}} » ;) » finissima de 200$ » 180�

Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 18[d para falar com muita pausa.!'
--------����------- de saude".

Meias Mousselin

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo

de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
--------����

Linho e Cretone.

10$000
6$000

c 6$500
10$oJO LINHO BELGA de 2.20 ms. de largura 16$000

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
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000
__________�r��'�------------ __

Luvas--=-e"""'Cartei ras
bJ Por � 7$000

}} 20$000
» 17$000
>1 19$000
» 15$000.
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Drap "de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$

Crep Amõr, sortimento de 10 cores de 24$
. Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

,
.

I

�

�
Crep Podange, Estampado moderníssimo 13$000 �
Crep Mongol Estampado Idem � 12$00à �
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 �
Crep Es,__ta__m_p_a!d-o-de---��-_1_4_$_,_1_6$_,_18_$_e_2_0$000 �

Marim de côres e opala � Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo

� Chlffonete, as melhores meias do Brasil por
.

MOP�lM de tores sorürnento'completo de 1 $6 Por 1 $200 � Meras de seda natural, reclame ;:orre�, sem que »ada se perce- j.
Oprrla fina de todas as cores de 2$ » 1$500 � Meias para homens artigo fino. de 2$3 (!' uln����o l> I.' da mo�te ...

C
0r.Jala Superior 2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango 4$000 ._, / Iaràs a

[

--Gravatas, sortimento sem igual por preços fantasticDS ... .JlOS) contudo. J
"nso cérebro do '

• J ,8
O-----G=G-----O • ipava ao olhar

i IJiOR·u·a Fell:p-pe semi-dtOJI AcASA TRES IRMÃOS, 11° T E; l E F N E O!�����ii,:�::
I:. é a única que vende as suas -I Approximava

.

II mercadorias 20'/. mais baratc que I I. O·· I
convulsão ex-

0
..

·

UJ 22 II as praças do Rio e São Paulo, r
7 horas e

I visto serem as suas compras lei- IIItas dirétamente.

Estamparia da.s mais ricas e maís modernas do RIO e São Paulo

encontrar·se·io só na Casa TRES IRMAOS

ontinuava o murmurio:

9$, 10$ édo de novo a voz, obedecer leal- ;

1000 mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50
_____.(�� m-----WJ'-----�Pl ��=========--------_--__

..:; .vaneci.Jos, í

••
-�

�� � � �� .Ieíro e bon-

O
••••0 .$O.� �, p-Io des-

L!:;{JJOS1 du
itirno.. O seu

f' mdc-o nesse

J a todas as

:5 de pezarnes
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Matriz: F� I OPt.��IS
er""Y"""\l. Blumenau - ..Joir:vil1e São Francis�'�

- e'i;.�gdgaSul LagesI I I Mostruarlo permanente em Ct.�z
Secção de Secç�o de

'1.ra ,

'"ulhYNAS:FERRAGENS: r-o

lY\ACH., de'-leneficiar madeira
Mach�nas de IJ maficinas mechanicas

Material em geral para construcções: Mach�nas para m"')ad(j'.�iros l
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Mach�nas. para lató, 'para a lavoura: arados,

Ja. carteira: 5 tricoi e janellas, tinta Machmanos em geral � moinho etc.
{OS de meia na mesr Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores.i. [, esplosão Jv\otores

. 5 tricot, 5 pontos df e sergir Fogões e Camas' Locomoveis, Motores de 1 ln.
'

mesma laçada. e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electrícos <?, cõcoiissões: eixos,
2a. carreiro- 'erfumarias res Material em geral para transis o�os

meia, fa7P- _JS e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona loitam-� ...

da laça
�

e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes "pm
.

mnes-

3a. =uarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acceíza ou c
....

4a. ( í zllos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �. fôrno
Sa. dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticosje camaras de ar GOODYER �

pontos 4
fOS «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras

•

Material electrico em geral �pegar' 'eza Nacional de Navegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �not: =abrica de Pontas "Rita Maria" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" II7a. � !V�qZ5������������fr�������M�f��&�PâVAVAVl.3 pont,�. __ _
. �

carreira

Centro de Diversões JAVA

t
daàe se encarrega õc construcção Oe Préàios
'àos,meOiante o pcqcraento Oe uma entroàa á

Iz em pagamentos rnensces,

ompletas, á Rua Conselheiro Mafra, 82

)
PHONE, 1521.

) corrector EDUARDO NICOLICH

�
_

_ lll���������������������••� • eGGG$$���e �����.��f1.� �----

1) 'nanhia "Aliança da Baía" i.:; At t b ,D. Ignacia Ar �
� rrna" 17mcomCr"lDADA EM 1870 � � � .c:...::. •

Sr. Ithamar Mena: � •
Sr. Walth:�;eews Terrestres e Maritimos 1::
Sr. Luiz Lopes rente a PRIMEIRA do Brasil � �
""VI. com �

�PITAL r-t(EALIZADO 9.000:000$000
:SERVA.S MAIS DE 38.000:000$000

..._ 'CEITA EM 1934 18,170:403$540
". JPRIEDADES IMOVEIS 13.496:912$949

St3PONSABILIDAOES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157

,fISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

IS,
-

'"utes, Sub·Agentes e Reguladores de Avarias em iodos os Estados

D� ) Uruguaí e nas prjn�ipaís praça. estrangeiras.

L "entes em Florianopolis:

il\ II, Campos Lobo & Cíam

11 .onselhetro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
R ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA
!-

• .Escrítórios em Laguna e ltajai
�.Ja,\gentes em 91umenau e Lages

F'-H • �

T,
Ponto de amenr

e extrangeiras rpara lemos

Po
Mali � Immobillaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
1. não tem um LO'TE de terreno na

JEARIA procure hoje mesmo o nosso

r .íqulra UM ou MAIS lótes. Amanhã

rela.
la.

em trir

ponto e

SimPles)z«
em m

3a.
laçada�

" urbanismo moderno devidamente approvada
<, Iunicipal de São José, cuja cópia acha-se

I ma Prefeitura.

l compra de terreno da Villa Balnearia é

!'., e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Coa

.
.

. '
.. ramll:a.

ljJ .uc praia Oe banhos.
no zptlmc ncacente ae agua potcvet,
i Terrenos cornpletcrnente planos.

de. lLHEARIA DI5TA a:

-tros àa Ponte Hert.lllo LIJZ,
�o 6ranàe QuartlZ! feàeral, em construcção.
S1 "r' 6' upo Eacolur 10sé Boiteux.1
a séàe 00 Dletrtcto 10ão Pessôa.

etc.

'fEJ

I· lhas de Omnibus de Florianopolis á JOãO
1 e Florianopolis -Biguassú.

-- ",.i Iões mensaes desde 30$000

;
,

I
I

Fabrica de Moveis Catharinense
-

D'E
Paulo Schlemper

DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Teiephone n. 1632

Dr. Pedro de Moura Ferro

AdvogadoPrefiram sempre o ine

I guaiavel SABÃO 1010 de
Curitiba. Rua Trajano n. I (sobrado do

twW& me 5M

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

de Março de 1934.

Otimo serviço de Bar
Ambiente seléto

som do repertorio
"Java-J ornai"

Ao

Flscal « ..JOSE' MARTINS

Praça 15 de NovembroSIPP�:;�I MACHADO 'it..�\'�
ltIOLEST.llUiI �"'
DA �� ��

BÔUA. ��, " especiare e

��� horas marcadas

• A"-' Raios X

�� Diatermia

���" Raios Violeta

� 'Rua Felipe Bohmidt, 38

Adolar Schwarz
Agente de Vapores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rápido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

:I
IAgencia Moderna de Pu- •

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

..

�.. ,
Form idave is sorleiol proprlos, Ires vez:-I O.

� • por semana, todas as legun· •

II das, terças e aexlaa·felraa, I
• ti Extração com giobos de cristal. •
.� A I� � max i rna lisura e honestidade, pois, 08 ser-

I t�I: � teias são presenciados pelo povo. �

O���.... �I
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A GAZETA

A Gazeta Indica:
Médicos
I-------------I--�·���.....u�....,_,"·

...---

Advogados

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

IClinica cirúrgica-operações

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

Phone 1.618

'Residencia:-R. Esteves fu

i nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consutt.. --R. João Pinto, J 3

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 horas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11

Dus 16 ás 18
iIIII& Jlr..._Sllllllit

Rua Tr
Fone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
C;rurgi�

- RUA DEODGPO, 30 -

PASCHOAL SIMONE S. A.
j

LIVRARIA MODERNA

Funõcõn em lB86

Rua Felippe Schmidt r.' 8

raixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto,
(sobrado)

Advogado

•

rerra tem seu escríp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Ivo d'AqUi�
Advogado

BLUMENAU

Dr, Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 163 I e 1290

I
:.__= Dr. Renato_
==Barbosa==

ADVOGADO

I
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone J 325-Atende cha-
mados para o interior.

f
Salvio de Sá
Gonzaga I

Osvaído Silva I,
Saback �

rII
i

Dr.

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefone, 1287

Seção

Rua 15 de NovembrD, 10 BLUMENAU

i

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figu eirense, Iris e Tarnandaré

SE'RIE B:-Clubes do Estreito; Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

(nome do jogador) (nome do jogador)

-

clube a que pertence o jogador (clube a que' pertence)

I I I(nome do votante) (nome do votante)

I SE'RIE A II SE'RIE IS

Qual o clube de futebGI Qual o clube de futebo

mais slmpatlco?
mais simpatico?

5erão ronferiàos aos primeiros
e segunàos lugares. Para a série

A, õc qual farão parte Atlético,
Avai, figueirense, Iris e Turncn

õcré, "A 6azeta" ronferirá uma

rica taça, com gravação em ouro;

2. lugar] bola tipo ingl�sa. Ao
melhor 'ogaàor õe futeból---l. lu

gar, uma meàalha àe ouro; 2. lu

gar uma mcõulho àe prata. Para
os clubes e jogaàores õc série S

publicaremos oportunamente os

premios que estão seriôo cul õc
àosamente estuõcôos.
HOTA--Os 'ogaàores àos clubes

filiaàos não serão constõercõca
õ

entro Da ser+e 13.

UM FESTIVAL

(nome do clube) (nome do clube)

I Dr.

I Dr. SYLVIO Bl
I

FERRARO

j Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sihlis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

ex

pedição, composta de 6 navios, um dos quaes commandado por Ame
rico Vespucio, veio explorar a costa da Bahia sahindo de Lisboa em

maio, avistando uma parte de terra no Rio Grande do Norte, a que

denominou-Cabo de São 1?,oque-e depois o Cabo de Santo Agos
tinho, em Pernambuco; G\ rio São Miguel, em Alagoas; encontrando

um grande rio no dia 4 de outubro, o qual denominou-Rio de São

Francisco, por ser o dia do santo desse nome; e, finalmente, entrou

em uma espaçosa bahia, a qual deu o nome de Bahia de Todos os

�anlos, por lhe parecer e1la um alegre paraiso, e por ser o dia 10.

de novembro, dedicado pela egreja á festividade de todos os bema
venturados do celeste paraiso. Foi Àrnerico Vespucio o primeiro eu

ropeu que navegou por toda a extensão da fronteira maritima da
da actual Republica brasileira e foi tambem o primeiro que, por si

só, se inteirou da grande extensão continental, que hoje se chama

America, a qual tomou o 5�U nome.

I 773-Nascimento de Antonio Carlos-Na então villa
de Santos, nasce Antonio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e

Silva, irmão mais moço de Jose Bonifacio e M(}rtim Francisco e, co

mo estes, heróe da Índependencia nacional. Falleceu a 5 de Dezem�
bro de 1 845, poucos mezes depois de tomar posse da cadeira de
senador do Imperio.

1814-Falleee, no Rio, Manoel d'Alvarengü-Morre
no Rio de Janeiro, o poeta Manoel lgnacio da Silva Alvarenga, ad
vogado e professor de rhetorica. Durante o governo do vice-rei con

de de Reze�de, esteve preso dur�nte d?is annos
.

e meio, por suspeiJ11to de conspiração. Nascera em Villa Rica (depOIS Ouro Preto), em

1 749 . Foi sepultado na egreja de São Pedro.
1837_-Nascimento de Couto de Magalhães-Na cij"dade Diamantina, Minas, nasce o general José Vieira Couto de Ma '

galhães, fallecido no Rio de Janeiro, a 14 de Setembro de J 868. I)'Formado em direito pela Faculdade de S. Paulo, presidiu as provin
cias de Goyaz, Pará e Matto Grosso. Pelos serviços prestados por ;

occasião da Guerra do Paraguay, foi agraciado com o titulo de ba
rão de CorLlmbá, mas recusou ess� distin�ção: �ublicou valiosas 1;1
obras, nas quaes demonstrou conhecimento linguisticos, ethnographi-II'
cos e anthropologicos. I'

'

1880-Morte do Visconde de Rio Branco-A ephe-' I

méride de hoje nos lembra o fallecimento do egregio bahiano, que
chamou José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco.

Escriptorio :-Rua 1 5 de
Sobre os ultimas momentos do grande brasileiro, o visconde de Tau-

Novembro n. 50 ----------

I I I
nay: em seu livro Reminisc€n�ias, descreve assim o s= se .passou: I

L:àificiO
Caixa Agrirola) I I (nome do votante) (nome do votante)

«E sempre rodeado de mystenosa magestade e sombrios ensinamen- i

'--
--'

tos o espectaculo da agonia de um homem que soube em longa vi-

_T_E_L_E_P_H,_O_H_E_,_S_B__-,
�-----,------

da, por suas virtudes e talentos, elevar-se acima dos seus concidadãos
e alcançar, posição eminente na sociedade. Naquelles que o rodeiam ,

e?tão e s: de,sf-edem do «viajante que p�rte. para o paiz de onde] I'
mnguem Jamais voltou» ha como que a msprração inquieta de pers- '!
crutar a morte em sua tarefa de destruição, á beira do abysmo que \1se está abrindo para tragar uma grande existencia. �

Com aterrada curiosidade procurámos sobretudo observar
aquelle momento ultimo e decisivo, após o qual tudo se acabou, mo ..

mentos que o philosopho grego buscava conhecer em si mesmo:
-Em que pensas? ,

'

-"Estou vendo, respondeu ° moribundo, se percebo o ins- ii
tante em que a alma me abandona o corpo". ! 1

Minado pela meningite que costuma sobrevir ás infecções )11;cancerosas da face, perdera quasi de todo a intelligen;ia do que se ,

I passava
em torno de si, sem que por isso, lhe enfraquecesse a pu-

( ,

lança do poder pensante. Suppunha-se ainda uma vez-a ultima- I
em pleno Senado brasileiro. Com olhos cerrados, pallido como cêra,
calva ainda il!uminada pelas scintill��ões do genio e tentando erguer f

I rrad iações da o b�aço no gesto que lhe era familiar, murmura, sob delirio, phrases ii
seguidas,

.

A I eman ha
.

-"Peço, sr. Presidente. licença para falar com muita pausa,
{

em VIsta do meu melindroso estado de saude",

A estação alemã DJA, onda Depois, por largo tempo continuava o murmurio:

3 d h "E'
.

di I d d
'

1 ,38ms., irra iará aman ã o
- precl�o, isse, a, tean o e novo a voz, obedecer leal- I

programa abaixo, para a Amen� mente aos compromissos tomados." :

ca do Sul. Longo espaço de tempo decorreu, sem que nada se per<..�- jA' s 23,1 5 corresponde às besse da peça oratoria que estava pronunciando ao ouvido da morte ...

3, I 5 hs. no Rio de Janeiro e "Sem duvida, affirmou em certo ponto, com clareza, fa�às a [7,1 5 às 11, I 5 hs.· ! reforma, mas teràs arrancado o voto a muitos cidadãos!"

23.00 Anuncio DJA (alemão,' E as horas cahiam pezadas, sol.ennes ...Os labias! contudo.1
português). Canção popular alemã; continuavam a mover-ge e ainda se agitavam no immenso eerebro do

23.05 Radio feminino: As OOfsas legislador todas as questões da Patria. Nada lhe escapava ao olhar

irmãs de caridade nncionalsocialis-· de aguia, embora jà empanado pelas sombras eternas.

tas no Hospital Rudolf Hess; 1 - «Não perturbem, proferiu com moroso esforço, a niarcha

23 20 Os melhores discos; 23.35 do elemento servil» ...e replicou com a força de que podia dispôr:
Noticias :;obre a economia alemã; ---lIConfirmarei diante de Deus tudo quanto houver affirmado

23.40 Entremeio; 23.45 Ultimas aos homens" ...A pausa que se seguiu foi aterradora. Approximava
noticias (em alemão); 24.00 En- se o instante supremo! Extremeceu ligeH,amente e sem convulsão ex

conlro do Norte, Leste, Sul e halol1, tranquillo, quasi risonho, o ultimo suspiro. Eram 7 Loras e

Oeste. COl,currencia de rapaz<.;s .:inco minutos da noite" ...

folgazões; j .15 Ultimas noticIas
(em portu uês); J .30 Hallo, hal-
lo: (lJ s jds-'ccvmo5 Satisfaze
mos os pedi '10S mlJsicaÍ:; dos nos

sos ouviC'.teo; 2.15 E'co da Ale

mal"ha; 2.30 :enata sol·maior op.
78 e D(,ns(Js ung1lras para violi
no e piano d:. Johl\nn s Brahms.
Tocam IJ -e r; K!li

-

,acdt e Ham
\1ôrtil1 Th 'r.fe,jr;; 3 00 Uitimas
noticias (em ale!i1do); 3.15 I,...eitu
ra do programa (akm., port.).
De�ped.da DJA, (.Lrrz'o, p:lrLU

guês).

Diariamente, pvblicaremos qua
ro coupona, oiuiDiàos em õucs

series, ccbznôo aos 5 clubea õn

Capilal, ou ezjcrn os fíliaàos á

fi" 18 f. c. D., Q série A; II! aos clubes

ào Estreito, Coqueiros, 5aco õos

Limões, 5ão José, Palhoça, Si

guassú e Tijucas, toàos não filia-

1. 4
r àos, a série s.

Das 10 ás 12 e das 1 as Assim, A 6A2ETA quer r-es-

17 horas ponüer aos seus leitores II!ssas

interessantes perquntcs:
--�ual o melhor jogaàor àe tu

teból?
--Qual o clube õe futeból mais

; simpático?

d M F o PreenchiDos e remetiàos a esta
Dr. Pedro e oura arl!' Rl'àação os roupons que publica-

mos àiariamente,--aos àomingos,
ás 9 horas, fcr-ae-ú a apuração,
corn a pr-eaenço DOS interessaàos.
HOTA: Os ccupons DII! uma sé- Para a entrega õesses premias,

.

rte, que fôrem errcõcrncnte pr-ecn- que se õuró no àia 29 àe De-

Rua Trajano, rr 1 sobrado �hià05 com a inôlccçdo De clube ou zernbr o àe ]935, "A oozlI!ta" orga-

I [cqcõor àe outra série, serão inu- nizará um excelente festival ões-

Telephone Il" IS48 tilizaàos na apuração. portivo com atrall!nte programa.

o

-:==-J I SE'RIE � I.ê..E'Rle:: §
Accacio Mo... Qual o melhor jogador Qual o melhor jogador

de futeb,;l? de futebol?

----------

.

Os produtos Philips

Rua Conselheiro Mafra, 54

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

Radio-- Lampadas e Cinema Falado

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

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

Rua Trajano n. 16

(Edifício propri�)

SÃO RECONHECIDAMENTE OS M.ELHORES DO MONDO,

TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROCURAE OUVIR

OS AFAMADOS RECEPTORES PH IL IPS

Costa & Cáa.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

FlORlANO?OL�S

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHD005

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S·{. aia.
CIC. Aviso Previo6·1. ala.
Prazo Fixo g.{. ala.

Tvpographia. Esterrzotypia
encaDernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etr.

t.�����������

Lojas, Garcia
de vendas por atacado e a retalho para

SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES

TRICOLlNES-XADREZES-ZEfIRES

(Tingimento a Indanthren -_ cores firmes)

Tecidos para!- Reposteiros, cobertas de divan, roupões
etc. Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de

bal)ho de rOhto e de mesa. Confcção de ca

misas, calças, et.::. Linhas para bordar,

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
,

!

t FUlluliçiD:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem. fa-
bricação de maquinas em geral, (agricolas e in-

I dustriais)-moinhos de fubá, arados_, businas pa

ra carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

Cada seção dos la
boratorios Raul Leite
é um laboratorio em:

pessoal técnico-autonomo, IOS

talações proprias;
aparelhamento completo de

tado de controle cientifiCO não

comparavel a nenhum outro, pe
la colaboração dos Departamen
tos Especialisados.

Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 10. DE NOVEMBRO-TODOS OS SANTOS

-----------��-----------
1525-A Bahia de Todos os Santos-Uma nova

n

=I�
duro transe. Expressam tambem sua gratidão a todas as

rcc;oas que HH'f, E"lviaram telegram1S e cartões d;; pe7ames

Hermeiíno Ribeiro e família, dC.�V111Ccidos,
agradecem de coração ao hospitalei o e bon
doso povo da cidade de São José, p"'!o des
vêlo demonstrado e aüx:!ios pn.. sTJj,)C;, du
rante a atroz enfermidade que V,unIJl1 o seu

idolatrado filhinho Alaôr, aca!enta'1do·o nesse

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r dos
o Concurso organizado pela Empreza Imperial e

lançado por intermedio de A GAZETA obteve, como se

esperava, a mais simpatica acolhida por parte do público.
O interesse já demonstrado por esse meS1110

concurso é grande. Todos estão anciosos pelas bases e

condições que o regerão. E não temos dúvida em afirmar
que ele irá movimentar toda a nossa cidade que asslstír.í
a um certame de elegancia e beleza no qual tomarão par
te todas as nossas gentis senhoritas numa competição que,
temos certeza, não será tão íacil assim. visto prevermos
para a votação um número enorme de «coupons- e um

mundo de votantes.
Para Florianopolis, que ainda não assistiu igual

certame, o Concurso virá dar vida e interesse.
i Todas as semanas A GAZETA publicará o cliché
das senhoritas mais votadas, acompanhado de uma nota

elegante sôbre a personalidade das mesnas.

Hoje damos, para gáudio dos mais impacientes,
as bases desse concurso.

Todos os dias publicaremos maiores detalhes sôbre
essa realização. ------------------------

. Bases para o «Grande Concurso dos Cines Coroados»

«r>:I!l_ �����para a eleição de sua Rainha e da cidade de
�� �� � D�Florianopolis

1-0 Concurso terá inicio a 14 de novembro e se

encerrará a 12 de janeiro.

Em reprise obrigatoria se

rá levado á cêna, amanhã,
ás 20 horas, no Teatro A.
de Carvalho, o aplaudido
festival artistico, brilhante- Cruzada
mente dirigido pela ilustre Nac iona I devirtuose catarinense do can-

to, exma. sra. d. Ondina EducaçãoSimone Gheur, e com a co-
-A. C. M. de Itajaí Ia mi

laboração de gentis senho-
ciou as providencias para a forrinhas da nossa melhor so
mação de seu quadro social,ciedade e distintos jovens. lançamento de uma campanha fi-Convem bem salientar que nanceira e em seguida abrir o

as localidades para a noita
da de amanhã foram vendi- primeira escola noturna, projeta

da para servir aos estivadores do
das, na sua totalidade, com

muita antecedencia, o que portoJá de regresso de sua ex

fa� prever uma segunda re-
cursão, e presidente da C. E,

Após cruel enfermidade, que pnse. esteve em Biguassú, onde já
Fez anos, ontem, o menino

motivou melindrosa intervenção ci- existe uma comissão municipal,
Mario Oliveira. rurgica, faleceu sabado, em sua A «Caixa dos Emprega-

que foi ampliada com elementos
id ., AI d C do no Comercio» distinguiuresi encia a rua varo e ar-

novos, de modo a ficar assim
Ih d M

.

A a exma. sra. d. Ondina S.va o, a exrm. sra. . ana -

constituída: Alfredo Alvares da
terino, virtuosa esposa do concei- Gheur com um lindo apare- Silva, presidente; Prof. Donato

d ti d
.

t lho para chá, e as senhori-tua o e es una o comercian e sr. Alípio de Campos, Vice-presi-
Miguel Aterino, socio da impor- nhas que a coadjuvaram, dente; Prof. Americo Vespu-
tante firma Aterino e Irmão. com um lindo e fino relogío- cio Prates, Secretario; Heitor
A di d I pulseira.itosa ama, pe os seus Campos, Tezoureiro; Luiz Mal-

I dotes vmorai
.

AOS]'ovens que contribui-a to� otes morais e coração m�g- tineli, Romão Farias, e prolas.
P d d C

'

I F d t I d ram para o bom êxito do
coce ente a apita e e- nammo, con ava com rea a mira-

. . Carlota de Aquino Nicoleli, Ma- varada',' "Der Urwalsboto", !fCi-
ral, encontra-se nesta cidade, o ção e estima em todas as classes 1 festival foram tambem ofereci- .

A I' d S S I L
.

I d d d BI "Z't"dos brindes. na me la e ouza a um, air a e e umenau e er ung ,

nosso destacado e talentoso con- sociais, motivo, por que, a sua

I
Carreirão e Áurea Luiza de Oli- e a de Itajaí, cem os seus organs

TA"terraneo desembargador Gil Cos-: morte foi muitissimo sentida nesta
E t

.

f dos e
veira, "O Farol" e "O Libertador", as-/ res por diat b 'Ih te j li t d cidade s amos 111 orma ,qLl A"d l'd

.

d da, n an e loma IS a e gran e .

d t b dia comissão esteve reuni a no seguraram a sua so 1 ane a c e

cultor das letras juridícas. O enterramento da infeliz se- en ro em reve 1 s, acorn- di 24 d J I b - b d CNEh d d S as e S
la o corrente, e reso veu co a oraçao na o ra a , Causas que eu não hei de ver;nh ra proc deu se ontem ás 17 pan a as e u xma . d l·d - d b Ih b I

. -o e', ,

f '1' d es
tratar a conso laça0 o tra a o que ora se fS oça naque es mum- Defunto sem ter caixaoE'FlLEnmEHTO; l� horas, no Cemiterio de ltacorobí, amllas, os ama or ,que I h f d d

'

tanto bl'I'lhalltl'sITIO e suces-
esco ar a tempo un a. o em ClplOS. Phamacia vender cigarros.

P t'
.

t' I t
saíndo o feretro da casa mortuaria G h J d E f ' b d

. .

or no ICIa par ICU ar es amos

I
anc os e or ão, Oigamzar e ste ato e 50 remo o auspl- Subir o peso do pão .

.

f d d h f l'd com grande acompanhamento. S.so- ����������oo� sísLematizar o voluntariado na sé- cioso, por isso que a imprensa éIn orma os c aver a eCI o em ,.' 'fi' rllI

S- P I t' d bre o ataude Vlam-3e mumeras co- �11 Guilherme Buch lnI de do municircl'o, e tomar provl'- um fator decisivo na formarão A dao au o, o nosso es una o con- .. ,. rü' � l:" � • n ar certo e bem certinha"
Ytld lf J d roa:; de flores naturaIS e artIfIcl- I.!:I e lnI dencia de carater financeiro-, em de um ambiente favoravel as gran

- O d hterraneo, sr. e onso orge e . � Sennora � ao o ora pontual,
Linhares, teleglafista aposentado ais

A G
. � �

ocasião oportuna, entre as quais des ideias. como o da Cruzada O relogio indesejavel
e ali residente ha anos. ..

azela enVia pezames 'e �� participam aos parentes rll'l a realização de festivais sportivos no seio da opinião publica. Da torre da Cathedral.
O extinto era pessoa muito famlha enlutada. � e pess?as de amizad.e � e literario-musicais, e uma campa- Não menos vae Eer a atuação

conhe:' r!_1 e rehcionada nesta .ci- .; O naScimento de seu fI- � nha financeira nos distritos da da Radio Cultura Blumenau, E o pobre funcionaria
dade � .rmã� dos. srs Ant�mno VENDE-�E a qU111ta ca?a �

lho � séde, S. \1iguel, Ganchos. ,mórmente quando for ampliada Que ha "mito clamando vem
Carolin) e ZICO Lm?�res, e tIO da da VIlla A.ffo.�so M�- � LUIZ-RODOLFO �

-Na visita feita ao Grupo a P()t��.cia �e sua estação, o que Poder um dia gritar:
li:

e�r.�u. e:;p�:u do dls�mto col�ga �ho��t; no dlStr lCtO Joao � . _,
_ 1;1 Escolar «José Basilicio». a con- se verHlcara br�v���nt:, de m?d.a , «Nãode vona da a r.i���e�n 1t>

de lmpTensa, sr. Batlst9. Perelra'lpe.ssoa: tratar com o pro-jij Fpohs., �1-10-935. � vitedo seu digno direior·prof. a SU3 area demaOJaçao coomldiretor da confreira A 1(epublica. pnetano Pedro Cardoso. � ������������ Americo Prates, Secretario da todo o ip.nitorÍo do Estado.

: )
OI

'AHIVER5ARI05
Carlos Leisnet

Ocorreu, ontem, o aniversario
do jovem jurei Faustino 'da Silva,
estudante.

Sra. Miguel Aterino

Dr. Antonio Bottini

De Porto Alegre chegou, sa

bado, no avião da Condor, re

gressando ontem via aerea, o sr.

dr. Antonio, Bottini ilustrado len
te da Faculdade de Medicina do
Rio Grande, delegado deste Esta
do junto á exposição Farroupilha
e nosso brilhante colaborador.
O sr. clr. Bottini em palestra

que manteve conosco no Café

Java, demonstrou grande satisfa
ção pelo brilhante exito causado
pelo nosso pavilhão, onde se

acham expostos produtos de 1 16

Aniversariou-se, ontem, o sr.

Carlos Leisner, digno diretor-ge
rente da poderosa fírma Carlos

Hoepcke S.A.
O ilustre aniversariante pelas

suas altas qualidades desfruta de

, grande estima e consideração nesta

cidade.

r fi vazeta embora tardiamente,
felici-ta-o.

-

Edmundo Simone

Passou ontem, a data aniversa
ria natalicia do sr. Edm undo 'Si
mone, o es' i nado comerciante e sa

cio da acreditada Livraria Mo-

expositores.
S. s. nos mostrou varios aspe

tos do nosso pavilhão.

derna, Dr. Rupp Junior
Completa hoje dois anos de

idade a inocente Vilma, filhinha
do sr. João Batista.

Está nesta capital, vindo de
Porto Alegre, o sr. dr. presiden
te da Legião Republicana e de
putado federal por este Estado.restejou, ontem, a sua data

L aniversaria natalicia, o sr. dr.

José Acacio Moreira, provecto
advogado em joinvile. -

rHE6Rm UH5 ...

Des. Gil Costa

"
80
00 ..... "

2-Todos sem exceção poderão votar e tomar FLORIANOPOLIS.
lO-No dia 23 de janeiro realizar-se-á no Royal"

Cine-Teatro, a festa da Coroação da Rainha e do desfile
de todas as senhorinhas classificadas no Concurso até a
150 logar, precedendo uma passeata pela cidade.

lI-Nesse mesmo dia será efetuada a entrega dos
brindes pela classificação.

I2-A data do grande baile oferecido pela A GA
ZETA e pela Empreza Imperial á Rainha e ás demais
senhorinhas classificadas será fixada oportunamente.

13-0 Imperial, o «seu cinema», colocará no halí
de sua entrada um artistico quadro com a fotografia (do
tamanho de 60x40 ctrns.) da Rainha de 1935.

14-A Festa da Coroação será presidida pelo Exrno,
Sr. Prefeito da Capital previamente convidado para tal
fim.

parte no concurso.

3--A apuração da votação será efetuada todas as

5as' feiras pela manhã, sendo o resultado comunicado ao

público nas soirées chies do Imperial e pelo jornal A GA
ZETA.

4-Constituirão a Comissão de Apuração �os srs.

Lourival Camara, como Presidente, Oslin Costa pela GA
ZETA e Carlos E, Moritz pela Empreza Imperial.

5-Não serão apurados os votos riscados ou inu
tilizados.

6-A apuração final será feita no dia 16 de janeiro;
7-A votação Será feita por meio de -coupons

publicados no jornal A GAZETA ou fornecidos com ca
da entrada do Imperial ou Royal.

8-Em cada cinema da Empreza Imperial haverá
uma urna onde serão depositados os votos.

9-A classificação será feita em 15 (quinze) Ioga
res sendo eleita a que ficar classificada em I: logar A
RAINHA DOS CINES COROADOS E DA ClDADE DE

o Concurso15 --Toda e qualquer resolução sobre
será p.rblicada pelo jornal A GAZETA.

16-Todas as semanas A GAZETA
cliché das senhorinhas mais votadas.

REINA CETISSIMO EM
LO\DRES

Conlinuacão da I a. pagina;>

publicará o

lia em a passada conferencia d�
������������������������������������ Paris.

A Uniied Press está em con

dições de informar que unicamen
te a redução das condições ita
lianas formuladas pelo embaixa
dor Cernti a LavaI em suas re

centes entrevistas, poderia deter
minar aos representantes da Grã
Bretanha em Genebra a acon

selhar aos membros da entidade
internacional que considerem de
baixo desse novo aspeto,-a con

clusão da guerra africana.
Finalmente se diz nos circulos

consultados que, a menos que
Mussolini modifique a sua co

nhecida atitude. o ministro das
Relações Exteriores, sir Samel
Hoare, se desealheiarâ dos esíor
ços pacifistas de Genebra.

A voz

PARIS, 10 - Na ausencia
do chefe do governo, os funcio
cionarios negam·se aíormular apre'
ciações sobre as noticias de Ro.
ma, segundo as quais o Papa ad
vogaria em íavor da cessão de
um mandato italiano sobre a Etio·

DO POVO

Hermes Cóssio Hormontos e não
mais Extratos

morreu desastre Entre a moderna terapêutica
pelos HORMONIOS estandar
dizados rigorosamente e dosados
em animsia e a antiga, empirica
e hoje ridícula medicação OPO
TERAPICA pelos extratos e

pós de orgãos, ha a mesma di
ferença que entre a QUIMICA
MODERNA e a ALQUIMIA me

dieval.

num

RIO 3-Urn bonde da Light, descarrilhando, foi chocar
se violentamente com um poste de iluminação, ocassionando a mor

te de oito pessôas, entre os quais o sr. Hermes Cóssio, ha pouco
envolvido no rumoroso processo �a banha.

Duas pessôas Iôram retiradas de tal fórma esfaceladas, que
não puderam ser identificadas.

FESTIVAL DE ARTE
Usaro SABAO INDIO quer

dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

NAO SE ,FORMULAM
COMENTARIOS EM

PARIS

so realizaram a noitada do
Comercio, visitarão as cida
des de Itajaí e Blumenau.

C. M. após uma palestra ilustra
da por uma lição objetiva que
consistiu em uma experiencia chi
mico, 46 alunos dos 30 e 40
anos e 2 1 da Escola Normal

Comprae para vos conenv-.
cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

Primaria se prontificaram a fazer
parte de voluntariado da Cruza
da, para alfabetização indivi
dual de adultos.

pai.Atinge assim o voluntariado de R d .

BI I
"

B"
ecor a, a este respeito, queumenau, tajaí e iguassu o .

I'
d 222 b

o nuncio aposto lCO aconselhou a.

nulmero e. . Cme� �os, qMue, I
LavaI que levasse o problema ita-

pe as respectivas ormssoes u-,· ,

id - d•. . uano a const eraçao o governa
mcipais vão ser oportunamentemo-t Illlg és e que, posteriorm ente, este'bilizados e destribuidos em agru- havia negado que tal fôra o pro-pamentos, sob a direção de pes- dposito as recentes conversacões
soas idoneas. :t

com o representante da· SantaE' este um sintoma promissor F di dé, izen o que, ao contraria.de grandes realizações, o q\l �
I'

-

d"

navra solicita o ao Papa, que.mais de Uma vez prova que é
xercesse sua influencia s�bre Mus.-

com os elementos das propnas I
J d Ir beti

so ini.
'!sco as que po emas a ta etizar o

pais.
-Cumpre-nos aqui tornar sa

liente o fato que a imprensa de
Blumenau, representada pela "[\1-

T M
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