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O sr., ..João A�·ª.G.i<q
sera condena.d,o

a dois anos de cadeia. e ao pagamento d�lJrül��
contos de réis de multa"--diz-nos o dr. Ulisses

Ir Costa, integro ..Juiz de Direito da Capital.
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Ocupando hoje a tribuna da Assembléia Legislativa, o sr.

Plácido Olímpio. deputado minorista, em violento discurso atacou,
lamentavelmente, a pessôa e vida pública do magistrado Ulisses Cos
ta, juiz da I a. vara da Capital, que em recente sentença julgou pro
cedente a ação intentada pela Fazenda Pública contra a Companhia
Força e Luz Cataricense,

S. s. foi vivamente aparteado por toda a bancada situacio
I AVANÇANDO E DESCON- OS NATIVOS NAS TROPAS nista, especialmente pelos seus colegas drs. Aderbal Ramos e I vens

FIAf\lDO ITALIANAS de Araujo,
.ASMARA, 6 - Es�era-se FRENTE DO TIGRÉ, 3- E como �ivesse o sr, Plàcido Olimpio no decurso da oração

hoje a ocupação de Makale P' li, O d é'
.

I'
usado lermos ofensivos ao sr. Gove:nad r do Estado, o deputado Alta-

'I' I f novo corpo o ex rcito ita la- .
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tropas ita tanas. n erma-se que . ,.
. miro uirmraes, presi ente a ssern ela so ICItOU melhores ex'

d Ii I no, que tomara parte na proxima - d I I
'

certa escon lança preva ece no
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é d d 1.. Z. pressoes aque e par amentar.
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n ante e esa, sendo aplaudido, com veemencia, pelos s-s. Mar-
f bi ,. ,,' t 10 1geoas a ritréia, 50 as or- K dA' M
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orças a IS51mas, que nao reas em
de d IM'
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' on er e cacto oreira, a mmona parlamentar, principalmente

á . d d 't r n
. ns ° genera ! anotr. OI ne- d b d d' dicanci did E davança a os I a la os. ...

I I quan o a or ou o assunto as sm rcancias proce 1 as no sta o
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da cessano mstnn- os, arma- os e ves-, . ,. do movi b
.

ssevera-se que epois ocu-'l d k ki O Ih d
. apos a vitóna o movimento outu nsta.

pação de Makalé haverá um Íon- tl.OIl e a I. bata ão e m-
,

go periodo de variall semanas de dlgenal é �o�andado pelo �oro- JO I- t para melhor e c?m mais va·

suspensão das operações militares nel LorenzlD�,. uma ��s mal�res rna Is a gar poder, apreciar os tra-

para consolidar as posições e reor- figural coloniais, herói da Cire- balhos feitos. Acompanha-
ganizar 25 rodavias e 011 demais naica e ven�edor de Ornara Pa- ANTON 10 SESSA vam-me a se�hora Alic� \Vei-

serviços militares. chá, conhecido como" leão do Deu-nos hoje o prazer de cker e sua filha Olga e o

Djebel. sua visita de cumprimentos, sr. João Alca�tara, represen-
A ITALIA, VITTORIO VE-

o nosso distinto c?nfrade ta,nte comerCial em Itajaí.
NETO E OS ALIADOS

de L�guna, sr. AntOniO Bes- Tive _uma surpreendent� Im-
.

sa, diretor do O Albar, o pressao da estrada e julgo-
A Liga pagarIa a França e a Inglaterra ROMA, ;-0 dia de ôntem, decano da imprensa catari- a de assinalada ir.1ponancia
PELOS COl-.JTRWUINTES 17' aniversario da grande vitoria nense, que ha pouco comple- para o intercambio comer-

PARIS, 5-No curso das negociações anglo-fran- .italiana de Vittorio Veneto, é o tou O seu 35' aniversario de cial do sul do Estado.
cêsas, a respeito ,dum eventual apoio francês á frota bri,. momento em que as primeiras san- fundação. Pelo que observei, pare
tânica no Mediterrâneo no caso desta ser atacada pel.a ções econômicas e financeiras se Em agradavel palestra, o ce-me que � rodovia para a

Italia, M. LavaI solicitou repentinamente do governo bn- fazem sentir e em que na Africa talentos� jornalist� referiu- �!guna, apos sua COIlStru
lânico, que renunciasse á sua incondicional fidelidade pa Oriental as tropas italianas reto- se ás .ób;r.�s .condiç�es da çao, será a f!lelhor estrad,a
ra com a Liga das Nações contraria a qualquer compro mam a ofensiva e se empenham rodOVia «,Honanopo�s-�a- de Sta., Catanna, o que eqUl
misso. Este pedido do premier francês só obteve que a nu'ma batalha que deve ser a mais guna:, cu�a con�truçao am- �aIe dlzer;- uma das melho�
Inglaterra puzesse em dúvida a fidelidade da França pa- importante de toda a historia co- d::t r:ao _fOi terminada. 1 es "do_ pal�. ,

ra com a instituição genebrina. lonial italiana. Ha tres dias �ue Tao mt�ressante_ nos pa- E_ tao sohda a sua cons�

Hoje, a França deixou de lado as suas dúvidas, de a imprensa vem repetindo que a recem. as mformaçoes do sr. t,ru,çao que nem mesmo as

que a concentração da esquadra inglêsa no Mediterrâneo vit.oria de ViUorÍo Veneto foi de- AntOniO Bessa, que não IíOS ultimas chuvas torrenciais
respondesse a uma ação individual da Grã-Bretanha, e cisiva para os aliados, que a In- podemos furtar de divulgá- conseguiram prejudicar o

não á expressão da atitude da Liga das Nações. glaterra e a França devem a sua Ias.. seu ótimo estado de con-
O novo acôrdo permite deduzir que ambos os es- vitoria ao esforço italiano e que -eParb ás 6 horas da servação.

tados decidiram colaborar incondicionadamente pelo fLl- este não 50 não foi recompensadu manhã de Laguna, gantan- Não ha d.úvida .que a es-
luro. no momento do tratado de: paz, do seis haras na viagem, trada �<Flonanopohs-LagLl-

GENEBRA, 5 O representan- Desta maneira, porém, o premier francês renuncia mas ainda que os antigos aliados Salão "Commercial" na». veiU res?lv�r um dos
te do Chile no sub-comité eco, duma vez ao apoio da Italia. As manifestações francofo- se esforçam hoje para sustar por.

maJOres e ma,s importantes
no"ml'co da� sanço-e� falando a' I'm- bas se repetem em Roma diariamente ol1de o nome da t d· .

'" "t R. Conse1h;tro Mafra. 9 (Ed. Me�cado) 1 problemas administrativos
v -

, •

'
•

o os os meIOS, as expaosues I a- Barbeiro e Cabellelelro I'
..

prensa, frizou que lhe parecia inú- França f1gur� e.m segun�� luga! na hsta negra dos palses lianas, sem terem em conta o nú- Lauro Mendes catannenses, s�ndo por ISSO

til estudar as medidas de embar- que o povo italiano deCidiU bOicotar. meio elevado de mortos feridos
I grande a alegria do povo

gos visto estar quási certo de que A opinião pública francêsa não acha muito habill e mutilados da !taria' A RETIRADA DE FORÇAS daquela próspera zona.

não seriam postas em pratica. Tal esta politica do sr. LavaI, pel.a qual já vê
.
perdida toda, _

.

DA LlBIA Ao jo�nalista Antonio

politica viria favorecer os Estados es�eranç� de salyar 0_ convemo com a Itaha
.

e os seus t ENGALANADAS AS CI- B�s�a, _mUlto agra�e�emos a

não membr�s �a Liga das ,Na� I efeitos sobre a. situaçao do �eno e no Danllbio. Po� oU-' DADES ITALIANAS ROMA, 6 - Conferenciou, distInçao de sua ViSita.

ções e e5t:rmdar, o comercIO a I �r� parte, as reIteradas tentatIvas de. L�val, no sentido de ônte;n, durante longo tempo com NA FRENTESUL, TAMBEM
:margem no bbquelO de que sofre- � ul,rancar a Inglaterra promessas de!tnbvas para o

.

futuro, NAPOLES, 5 - A popu- Mussolini chefe do governo ita-

riam o" Estado:; fieis ao pacto. so deram por resultado � ameaça mglêsa de desmteres- lação napolitana dirigiu ao go- !iano, o sr. Henri Dcumond, t!m- FRENTE DO TIGRE' 4-
De outra parte, a ltalia informa- sar-se por com�leto da Lt�a das Naçoes, do Pacto de Lo- verno de Roma! um ped�do para baixador britânico junto á Roma. O exercito itaiiano desencadeou
:da sobre as eFsrlmirões de Gene- carno e da amIzade francesa. que todas as Cidades sejam en- Embora nada houvesse transpi- a ofensiva igualmente na fronteira
bra poderia cm:titu{r stocks que A situação do primeiro ministro francês, torna-se galanadas no dia 18 do corrente, rado do encontro, comenta-se, com da Somalia.
torn�riam de i\!."'tem7 o inc.perailtes, dessa fórma cada dia mais dificil tanto, mais quanto as em que devem .e�trar em vigor insi3tencia, que o mesmo prende� Confirme.-'ie qile uma colun�
úté certo pafI.O, :::� sanções eyen- v,agas_pr?messas da Inglaterra não consbtuem solução da as �an�õel deCIdIdas em Gene- se a retirada de 24.000 solàa- de 2.000 soldados etíopiC05 está.
lu�is dicididas em Genebra. situéfçao mterna da França. bra. dos italianos da Libia. concentrada em Dessié.

00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

o dep. Plácido Olimpio-
discursou, hoje, na Assembléia Legisla

tiva atacando o juiz Ulisses Costa

Ontem á tarde, foi profusamente distribuído nesta o sr. João Acácio investisse, levianamente, contra o pre- juiz e não me afastarei nunca do cumprimento da Lei.

Capital um boletim firmado- pelo sr, João Acácio Gomes claro juiz, não trepidando mesmo em avançar conceitos Como satisfação ao digno povo catarinense, processo o sig
, de Oliv:::ira, proprietário da Luz & Força Catarinense, em- pouco airosos e insubsistentes,porque o rnagistrado.ínterpre- natario do bolétim para dar-lhe oportunidade de provar as

r;:�reza conc�ssionaria do fornecimento de luz e força a tando um direito líquido e incontestavel, conti ariou os in- afirmativas. Se não as provar sabe bem o caro jornalista,
�:!lorial1opolis. terêsses do imponderado engenheiro. que o sr. João Acacio ficará na cadeia dois anos e paga-
, Esse boletim, escrlto em linguagem que muito pou- Bem sentindo toda a r:p.ulsa 9u� esse con�enavel rá a multa de 10 contos �e réis.»
co recomenda o seu autor contém os mais desabridos e in- procedimento provocou na opinião pubhca de Floríanopo- Durante todo o dia de hoje, o sr dr. Ulisses Costa

justos ataq:cs ao dr. Uli�ses Costa, integro juiz de direi- !is, procurámos hoje o honrado juiz, .no Palacio d� J�s- foi ince�s,antemente p�o�urado por pessôas de toda as elas
to da 1 a' vara da Capital. tiça, para expressar-lhe o nosso sentimento pelo insólito ses SOCiaiS, numa unarnrne repulsa ao gesto do sr. João

E toda essa diatribe se originou no fáto de, salva- ataque, de quem enxergando cameri�anos» po� to.da par- Acàcio.

guardando como bom juiz a moralidade administrativa no te, devêra começar por acatar as decisões da Justiça ca-

famigerado caso do contráto que o sr. João Acácio conse- tarinense. Diario da Tarde, publicou ôntem, na integra sobre

g:.1iu firmar com o Governo, na agonia da interve-:toria Encontramos o dr. Ulisses Costa cercado por inúrne- o rumoroso "caso da luz," um oficio do ministro da [usti
Aristiliano Ramos, o sr. dr. Ulisses, agora, em luminosa ras pessôas de grande destaque, que tambem lhe foram ça dirigido ao ex-Interventor Federal e um telegrama oficial
sentença no processo de anulação promovido pela Fazen- exprimir a sua reprovação pelo ataque. dessa para aquela autoridade.
da Estadual e assistido pela Prefeitura Municipal de Flo- Informado o fim de nossa visita, o sr. dr. Ulisses Segundo ouvimos hoje de pessôa que nos merece

rianopolis, julgou procedente a ação intentada, condenan- Costa fez-nos as seguintes declarações: fé, esses documentos, embora com todos os caracteristi-
do a atual concessionária a restituir todo o material e ins- -Remeti ao promotor público o boletim informa- cos de correspondencia oficial, não constamdo arquivo es-

falações que recebeu na data do contráto e nas custas do te, afim de processar criminalmente, nos termos da Lei de Não será o caso de averiguar-se como êlcs foram pa-
feito. Imprensa, o seu signatario. tadual.

Tanto bastou para que, em desespêro de causa, Não dou a menor importancia a caluniadores, sou rar na redação do Diario da Tarde.

Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLA DO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
6 de Novembro de 1935 I NUMEHO 359ANO III Florianopolis, Quarta-feira,

·rra
Gorahal, lOS CORRESPONDENTES
NOVAME'\TE BOMBAR- ESTRANJEIROS ABANDO-

DEADA NAM AOIS-ABABA

AOIS-ABABA 5 _ Uma RO�A, �-Os ��rr�spo�den-
d 'Ih d 25

7
'_ 'I' \ tes dos Jornais estranjeiros residen-

uqua n a e avioes ita ianos
t Adi Ab b

b b d dr> hai
es em _IS- a a, na perspe-

om ar eou 05 roç.O'i e uora ai, ti de i t b b dei ,

I d 'II 2
" c iva e immen e om ar elo ae-

ançan o rm ia.es _.e projetis.
reo dos italianos, preparam-se paraSoube-se que o l ombardeio de
deixar a Capital do lmperio EtioGorahai, importante ponto de

d ,pe.água e centro e numerosas pIstas,
tem feito numerosas viÚnas na po-

UNIOASpula;;ão civil.

ADIS-ABf-\RA, 5 - Acf'!ca
do pedido de assisten..:ia fiaancei
ra que d Etiopia dirigiu á Soc'e
dade das Nações, alega-se que o

governo preci�a realmente desse
auxilio por muitas Tilzões, uma

das quais é o fáto ,de não estarem

�endo atuaJ.:nente cecebjdos os im

postos que constituem a principa I
fonte da receita.

o bom-senso do
REPRESENTANTE

CHILENO
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7$ Por" 4$500
10$ Por 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancía, por

..Capa de pele de 150$
. Renard de diversas qualidades de 100p
'Idem, idem idem de 200$

------------C-o-,-c-h�����;-S-e-d-a--

550$000
Por 1108000
» 50$000
» J 00$000

Seda Pelica q50 cores de

Crep Mongol todas as cores de
.

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30
cores de

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ríe Sole C! todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil ele Sole estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de

Sutaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONi ;6L FRACÊS sortimento completo de

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

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

8$ PJr
9$

121;
7$5 »

10$ »

1 ;,$ »

10$ »

9$ )}

5$oõô
C6$500
8$5ào
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

.'

, Colsh,�s ,.,de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja AOdf..., 1")00------------�-::�"J[��----
_

L'nho Irlandez para homens

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$-
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnõr, 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 Chilcin, 14 COI e; de. 24$
Velludo Chifon Francês da melhor qualidade de 60$'

» "10$000
6$000

'Lhho lrlandez pa-a ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 1 1$, _13$, 14��-.,:!�-.,.-��$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linhõ"'"e"'<"ACretone» 6$000
.

10$)jo L�NHO BELGA de 2.20 1I1S. de largura 16$000LInho de cores de 2.20 ms. de larzura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 rns. de largll�a de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800Crctone de cores 10 1 [4 de ���;� 6$000
. Luvas e Car·t-:-e�i:-r-a-5-----

»

, ",.;
,

.
� .. \ . .:_,

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
)? 19$000
» 15$000
» 1 1$000

.

» 14$000
», 16$000
» 40$000'

Luvas de pelica de cabrÍ[o da melhor qualidade
. �O cet��. ?e cOlllprimcntQ de 35$ por 25$000Carteiras FlI1lSSll11aS ultima palavra de 15$, jOJ;, 35$, 40$,

54:7, 50$) 55$, 6)$, 65$ e 70$000-:-----------�rz:· FZ'" *"

Cçpas�deíbo�ha
Est.amp!I:ria das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo

enecntrar-se-ãe só na Casa THES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingerics Estampado Idem
Crep Estampado de

:..s:��[gJ�--------

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

14$, 16$,

Capa de' borracha para senhoras de
Idem» » » l> »

Idem »' »13$000'
'12'$000:

. 12$000'
18$ e 20$000

120$ Por 100$, lOO
160$ » 120$000

,

•

,> » finíssima de 200$ » 180$000
.

impermeavel de homensde 220$ » 180$r)00--:------- r:it'=�--....r�r�-:-

�J1 e i as'l\IÍ oli's-s-e-:-:'i:-n---------
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serem

as.
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'i O mtSa de retalhos para· Uquidar cl redução nos preços 501. i;;>;�
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Idem »
»

Meias ,kollsselin ultimo tipo modernissimo
. Chiffonete, as melhores meias do Brasil por
Me��s de seda natural, reclame

Ó, Melas para homens artigo fino de
.Meias de seda Tango

9-/,. 10,� e 11$000
14$000
7$000

2$3 l' 1$500
4$000
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BOSfS para o «Grande Concurso dos Cines Coroados» tilizados.

para a eleição de sua Rainha e da cidade de 6-A apuração final será feita no dia 16 de janeiro;
Flotianopolis 7--A votação será feita por meio de -coupons-

1-0 Concurso terá inicio a 14 de novembro e se publicados no jornal A GAlETA ou fornecidos com ca-

cnccITar,i a 12 de janeii o. da entrada do Imperial ou Royal.
'

2-Todos sem exceção poderão votar e tornar 8-Em cada cinema da Ernpreza Imperial haverá

parte no concurso, uma urna onde serão depositados os votos.
3--A apuração da votação será efetuada todas as 9-A classificação será feita em 15 (quinze) llga-

Sus' feiras pela manhã, sendo o resultado comunicado ao re s sendo eleita a que ficar classificada em l: lo;..;ar A

J úblicu nas sorées chies do Imporia. e pelo jornal A GA- R�INHA DO:1 CINES COROAD03 E DA CIDADE DE

lET f\. FLORIA "JOPOLIS.
4 +Constituirão a Comissão de Apuração os srs. lO-No dia 23 de janeiro realizar-se-á no

Louri vai Camata, como Presidente, Oslin Costa pela G ,\- C ne-Teatro, a festa da Coroação da Rainha e do

ZiTA e Carlos E Moritz pela Ernpreza Imperial. d : todas as senhorinhas classificadas 110 Co icurso
5 -Não serão apuradJs os votos riscados ou inu- 15a lagar, precedendo uma passeata pela cidade.

�"
11-:-Tesse Í11�SI110 dia será efetuada a entrega dos

brindes pela classificação.
12 -A data do grande baile oferecido pela A GA�

ZETA e pela Empreza Imperial á Rainha e ás demais

senhorinhas classificadas será fixada oportunamente.
lJ-O Imperial, o «S2U clnerna-, colocará no hall

de sua entrada um artistico qua íro com a fCl(Jgrafla (do
tamanho de 60x40 ctms ) da Rainha dê 1935.

14-A Festa da Coroação será presidida pelo Ex no.

Sr. Prefeito da Capital previarn-nte convidado para tal
fim.

Royal,
desfile será
até o

15 --Toda e qualquer resolução sobre

p.rblicada pelo jornal A GAZE rA.
16 -Todas as semanas A GAZETA

cliché das senhorinhas mais votadas.

o Concurso I

publicará o

I

tutos do Clube Brasil .;« G�'E�il�JI
_Wó__��'�"������':"'������-���!�""""'"""�'Desportiva 'I

A�jHfil<Ovado enil Sessão de Assembléia Geral realiza- ( Desport03 Terreslres-CypmANJ JQS';;;'

da em 31 de Março de 1935
o REDATRES:

L...:__�':;���

FLORIANOPOLIS Santa Catarina 001110 será eff.r!i>�ad@
festival do li�is?

Doming,) próximo, a labtl1: TR.E!NAVI COM AFiNCO
marca dia vago para (J Iris F. C. II O

.

que terá oportunidade d : organi- 3_ rapazes .de Ímbitub r qu.e
ZéU o seu fcstivr.! desportivo, em

deverao escu.rslOna� a est i C'IP!
ótimas condições. Apez ar de di- tal, no p�oxnlO dia ./5 de No

versas nottcias desencontradas, vembro, jogando 'lgUl alg,l!1s mal

nada sabemos de certeza entretan-
chs de footLb.l1 se estão subm t .-

.

to, acre.l.tamns EjUf os incanç a- do-se a treinos �i50rmo's, a'érn de

veis diretores do Clube dp- Daux I um reforço so]icitado aos club cs

lembrar -se-ão d03 nossos valere- de fora. A equipe que: no, visita-

sos desportistas. rá br:;eme?te será a mais forte

O que hwerá no domingo? que J3 plSJU o gramado da
F. C. D. QJebram os visitantes

rencio dos Santos, Arãt Bonifacio a invencibilidade dos locais ou es

de Li:na e Paulo Domingos Vi- tes conservarão o titulo.

�irem as prese t �s disposições
de, te estatutos, quando não Iôr

Presidente; Alvaro Cai doso,
de suspensão e eliminação. VIce Justino C. de Brito, lo se

firt. 1 lo-O socio será .sus
cretario Antonio S3ntos, 20 se-

penso por noventa dias, ficando .

. cretano Manoel Virgillo Nasci-
na obri jsção de l agar sua, men-

m -nto lo procurador, Manoel
salidades sobre pl:na3 dC! ser E 'N .

I·.
1 I rnesto 1 ascirnento, 20 procura-

e rmmaoos. d d C'I N .

Q d
.

d' falta or, A erson arm <.) .iscirnento
a uan o reClsn Ir na . .

.

I I
"

ha sid id Orador; Rosallno Cos:a o preSl' Alvaro Cardoso, Justino C. de
pe a qUi:! Ja te n la SI o corregi o; d d '. f' I ,,f

h O
. -

d
ente a cormssao .sca -.na- Brito, Antonio Santos, Manoel

incid sdoclO qude el'
r caus� a noel Joaquim Araujo; fiscal de. VIrgílio Nascimento, l\ [anoe] Er-

!nCI ente esagla ave no recruto
• 1-

.

�il I AI d S
�

do Club:
sa ao-:v. anoe ves os antos, nesto Nascimento, Aderson Cami-

A i '17' S' I'
.

d
a rogo de José Amaro M:guel lo Nascimento, Orador', Rosali-

r. _J-eraclrmnao02T .

..

f I I
o esoureiro, por não saber escre- no Costa. Joaquim Arauj o, Ma-

socio que Incorrer em a ta pe a

J' FI
.

d
I h d

. ver ose orencio os Santos arogo noe] Alves do, Santos, ]'lsé Flo-
'lua ven a a per er o conceito ;r�����������,�������������,�;;le�ra�.�����������
gosado anteriormente; II

PARANÁ! PARA. '\JÁ!
b O� que desacatarem qualquer Combinações S' I C d I P ,

membro da diretoria no recinto orlelOS men-l

I
orno to os saoeln, dfan;J, em

inteiramente ' I' d 1

do Club o fóra dele sobre a,-
saes de amor- a guns JOgos o retll!llO, viona se

novas e muito .
<

d d
ur!tas do mesmo; '''113-

tIzação, com sentIn o cança o e por isso se

c Os que d;verem atrazados
interessantes

i
n dnUç�) Cllu ��:jlii3 reembolso dirigiu (\0 direto r técnico dei F.

��:a aj�f���:�:�i:, e�e:aãmê:I:::;':� �.', 1�:Pit�:i:::ãO�e t�nIDit:Bliz:lçii�� s.�. ,n�::��oa;or�' ;��;�b!���aon�a �;?���.st;�����
dos; � I quer

saldados Compoflhia Brasileiro poro i"cenfi."or odes. teado. do contrados e r;erver,o,; informes fô-

1
�

U 1-' " quer de pa- en',olvimento da Eco"om;a O U P L O 'I d
-

Ari. jO -

ma vez os SOClOS
t f "�pl'�1 !lub-crl"'o '.

ram espal la os, entr, tanto f.em
....,. ,_ o.... e.ooo:oootooo - Ca.plt&l r".ul ..a.d.o: BOO;OOO!OUO

dírninados só po:l rão ser re':}-
gamen o rac-

Sede Social: S ..Wa � do ca?itdl base, resultan lo disso o afastatrJen-

dmltidos depois dL decorridos os
cionado.

-_

nominal. to da atividade despo-tiva, de ume.

seis mêses. vez, do consagrado mc:a figu-ci-
a e aliminação ;ffá feita de a"

///'t A/ /.1' fiI- .# P././ /f)jl rense. D, pois de alguns dias' Pa-

cOído com os estatutos; Uc::;;T/�/liJ/---- '-LiILú7�_dedlbtlziY //� raná, a convite dos diretores do

Arl. 140 Quando cs socios 1 /Í/ //
. /' / / � .1- /? seu clube, voltou ao gramado, cem

achatem que a direturia não este· I ,."/.,, �r�_'../.,-Ocitctaa?.ck
-

ú�l/.)iúzti?/Y//J/,.
))

as condições de no dia 3 de No·

ja aplicando com imfarcialidade /-
.

_ / � , v�mbro, após o jogo com o Avd,
as disposições dute estatutos a

abandonar definitivamente o fl te-

terça parte dos �ocios quites po-
CONSTANTE partIcipação 'e 50 °10 nos lucros da Sociedade, bul. Porém, a sua exibição na

derá requerer llma assembléia do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS tarde de 3 foi o que se viu, pa-

geral, a qual será presid.da pela RESULTADO DO SO�TElO DE A:'v\ORTIlAÇÃO REALIZADO A 30 DE recendo-nos, mesmo, aqude
direioria legal, sendo concedidos - OUTUBRO DE 1935

Paraná que tantas veze", sósinln,
72 horas para ser reconhecido levou de vencida o SeU maior a::!-

NUM E R O S S O R T E A O O S versaria. Requisitado para o treino
que hoje se reaiisa no campo da
F. C. D. esse jogéldor encontrou

,;\

dificuldade em desfazer no seu

propósito. Entrdanto, d�pois de
um entendimento pessoal entre Pa
raná e o diretor d:.\ entidade, o

I mesmo não resis,tillJo .as saudad-'3
qu�, por celto, Ih �s VI,�ram em 1·
guns momentos, pronunciou as P1-
lavras:-"Já que me acham 11e

ceswrio a defesa das côres da F.
C.V., e como P03SÚO espirita aI
Ve negro, emprestarei m::u auxilío
110 jogo que o i11l)enciv�1 qU(ldro
da Fedel'açã) terá qllf Ta Jar na

tarde de, /1 de 11ov:.mb-o.lI Para
que se não faç'l. máu j i J do no

tavel m.:;ia, aí e ,tampamo, a Vêf

dadO! do CJ. lO e o �o�i vo do seu

concmso na re['r .;sentaçãQ flLlr;a
nopol'tana. Paraa:i ddl,:b 3� ex'e.-

nou, quanto a C1 naradaJ' n 1 ,e'
sempre manteve com os seu; co::n�,

J

. l-.
. I I" 1:'

�j
pan.,e!ro'i r: Jl'j '. ,:., (1< Im, rr;a:s

.a- f'-tJ� !� umc1 vez r'araná p:s::;;à ao gr:l,:,a-
·=-::-:;"'iiiiiiiiiiliiiii r l'

,

6 -,-
... --_ .....0" mU:l na a. 'tltü�\l

__________� �__���� � ����������������������������������.�����l��!��,��'�����··�':::::::::::��!�������-- ,_
_

I

r_

SEUS FtNS
.firl.1 o-Club Recreativo Bra

sil, lu-idade neta capital em pri
meiro de janeiro ele 193) e

[or-nado por um nU111'Cro inlirnita
do de sócios.

fir!. 20-0 club fica na obu

gação de 3 ern 3 rnesês prOIDO
v.r uma partida, salvo em caso

de f, rça maior, qu: ser.i resol vide
p.Ía diretoria.
Ait, 30-A dir etoria será corn

posta de I pr-sidente, 1 Vice

presid -nte, 10 e 20 Sc-cretario"
I o e 20 Tc:sourtiros, lo e 2u
i ocurac'or=s e uma comissão fis
ci11 �e 3 membrm.
firl. 4o-A d:retoria não po

dera adrnltir socios, s;!tn ter infor
ma:. Ô:.'s fle seu cem po- tamento.

Art. 50- A (om:ssão fiscal
Lca na obrigação de eliminar o so

ei:.; que não achar sufi._:iente de
aco�dv com a diretoria.

Deveres para os aS60cia :1os.
,/frf.6o-Suas letra,.
a Ter bôa rfputação;
b Ter b )as qualidades;
c Ser P:O?O,to em sefsão or

di- aria;
d Pi:lp,ar suas m�nsalidades

adi.mtadamerltr:;
e O sacio que deixi!r de pagar

suas mensalidades no decorrer dos
3 mesês, não tomará parte na

soirée correspond�nte aquele tri
me�he.

f Os WLÍOS r.ão lerão direilo

DIRETORIA do 10 teoureiro -Camilo Ma
noel do Nacimento, por não sa

ber escrever, Arão Bonifacio de
Lima; 20 tesoureiro Paulo D"

mingos Vieira,
Firmas reconhecidas pelo tabe

l�ãO Leonardo de Campos [e-
mor:

a co wite para pessôai
nhas ao Club.

extra-

este requerimento,

Arl. 70-TOrMr pane nas

assembléi2s g rais.
a Comparecer a séde do Club, A ri. 150 Fica a diretc ria au-

i omar p'irte C0m suas �amilias torisada a conceder licença a qual
la. fest:J;; r o: ele promovIdas; que! wcio quites, uma vez verifi-

? Prl pÔ.f e.m assembléia ordi-/ cada que seja justa a licença. Inana p1\ra SOClO, fJualquer pessôa Ari 160 Q I A

. .
_

. ua quer pessoa

6C1ue : stleJa naAs conJlçoes
do aI t.

que quizer ser sacio depois de
o ra til a .

d'

,d
estar apro,va o. ? presente estatu-

c Voti' r e �fTem \- ota os para tos pagara .1 JOla de 2$000 c:

('s rf�pcc!ivos cargos que tiverem a mensalidade de 1 $000 sem co'

em condições de ocup.u. gltar profissão etc. salvo o com-

PENAUDJi DE porlamenlo, de a�ordo com o ai

tigo 6 letra .l\.

PODERES DA
TORIA

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

6:000$)00

DIREITOS DE S: CIOS

Ar/. 80- E' terminantemente

F o';,t.id � conV<fsar com as se·

LÍ>·, i P,.s nas j;'lllelas.
/-];1. 90-0 Club impõe aos

s cios 3 (!a�s(s de penalidJdes;
COi I ção, smp< n,ào e elimina
ção.
jl'f. 1 Oo-A pena correção fe

rá irflpCSia aos socios que i;l(!i-

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

Sr. Ilhamar Mendes Garcia, Selem -PARA', co:1temp!ado CO!-:1 Rs.
Sr. Waltlzer Seewald, São Leopoldo, RIO G, DO SUL, contemplado

com Rs.
Sr. Luiz Lopes dos Santos, Rio de Ja�1eiro - D. F., conte,nplado

com Rs.
D. Maria Olinda Costa, São Joãà De! Rey-MINAS GERAIS, con-

templada com Rs.
Sr. José Marque,), PISlfilhJ Srnesto, Minas do Butiã -- RIO G. D�)

SUL, contemplado com um titlllo liberado de Rs.
Sr. Simeão d! CamJrgo VLlrella, BJ:n jeslls-1IO DJ SUL, conte,n-

pIado com um titulo liberado de Rs.
Sr. 'R..o:nano Crrpaldi, Mar;lia -S. PAULO, coatem;Jlado com um ti-

tulo liberado de Rs.
Dr. Francisco jardim do Nascimento, SãJ Paulo-S. PAULO, con-

, templado com Rs.
Art. 170-0s presentes estatu- I f

N C df n ormaçoes com os -orrespon ente,.s para otos oram aprovados em se, são de
Assembléia Geral reali�ada aos II

Santa Cath a i n a
3 I dldS do mês de março de C I l- &1935, t'ntr.ar em vi(lorão, tão I ampo� _l'lL'O (

logo que s�Jam publicados. '� iiiiõ�" "-::;;iiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;-

12.000$000
6:0JJ$JOO

6:000$000

6:000$000

6:0JJ�OOO

6:000$000

6:000$000
DISPOSiÇÕES GERAIS

12:000$000

Estado de

Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio c adquira U!,,1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta ele UIbanisrno moc'erno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de Sf o José, cuja cópia acha-se.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus !i Ihos.

Linào Vista i?'ancromica.
EGplenàidà pr aia drz banhos.

Optlma nascente de agua p:Jtavel.
Terrenos cOIJ.pil<taml"llte planos.

A VILLA BALt-�EARIA DI5TA a:

1000 m!2Tr05 da ?ante Hz r cl lin Luz,
800 do ô�ande Quartel fetJeral, 12m construcçãa.

- upa Escolar José Boiteux.l
a séde do Districto João Pessôa.

"�rvida pelas Lnhas de Omnibus de Florianop0lis á JoãO
Pessôa e rlorianopolis Biguassú. .

Prcst:'�C..:S mensaes desde 30$000
A 50ciLàaàe '," er carrega da construcção õe Préàia�

G.5 lót ee dõq'Jir_o ,�, .n z
ó lc nte o p oqcr.rcnto de uma entraàa a

/vr.sta 12 o n_'_la te 12m pagamenlôs mzrie aea,

,

[nformo; i( .. completos, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou COP1 O C rrcctor EDUARDO NICOLICH

o.
.

Segt! r03 Terrestres e Maritimos :.: I
PRIMEIRA do Brasil "_9.000:000$000

38.000:000$000
18.170:403$540
i3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

I�
� Incontestaveimente a

CAPITAL RSALlZADO
RESERVAS :\I\AIS DE
RECEITA [;\1\ 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934

FlpaI 't .....

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tetetihone n. 1632

Dr. Pedro de Moura Ferro
Prefiram sempre o ine- Advogado

gualavel SABAO lDIO de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado

SIPP�:;�I MACHADO "''J>\'�MOLESTIA.S �'
DÁ �� ��:

BÔCA. "�. sspooiars e

o�"J
horas marcadas

• A.� Raios X
. ,,� Diatermia

�...'J>V Raios Violeta

� Rua. Felipe Schmidt, 38

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

de Março de 1934.

Otima serviço de Bar
Ambiente seléto

Ao som do repertorio do
"J ava ..J ornai"

Fiscal--JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

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 rapido
Preços n·,odicos �SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA �I

Agencia Moderna de
blicações, .cor séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 &1

Agentes, Sub·A"entes e Reguladores da AvariaI am todos OI Estadol
do Brasil, no Uruguaí e nas prin�ipais praças eltrangalras•

.

Agentes em Florianopolis:

Campos Lobo & Cía.
" Form idave is sortolol proprlos, Ires ve.:l li)

lo
por semana, todal aI segun- •

I: daI, terças a sextal·feiras,
=

�i{;r-c:=..lheiro r\Ílafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 "fi Extração com globos da crlltal. ..
TL,.I:.,FOJ�E N. 1'.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA 10:. A ;��"qrnax i rna IIlura $ honestidade, pois, os ser- �j

Esc-Itórios em Laguna e Itajaí talos são presenciados pelo povo.
- . �*ti � f�3f1tes em E?lumenau e Làges • ����J!f�-- 1- &_
� O

... •

��v����'��I;�:'��__�._�����__�=_=-=-==-=����·�·�·�,�r- ���������=-=-=-=-=-=-=-�=-�����-�····�·3�.;-���:�.�·�'O�-I·�����:�t·��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande cOncurso desporti.. P®I� O1@S$� �B�ioria
vo de "A Gazeta"Gazeta

_--------- 1-- """",",�...,"-,,-' .. �-',,'� ----

édiCQS Advogados
�rt-

-I
I Dr. Ivo d'Aquino I

� Advogado
r. SYLVIO t1., BLUMENAU
FERRARO

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

, (Eàificio Caixa Agrimla)

L_ TELEPHOHE, 58

! i' �.-.",,'-- , .,-,
-,

�
"

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Sartorirr. Casar

inica cirurgica-operações

as 3 horas em "iante dia
memente á Ie.Trajanoõl

Phcne 1.618

sidencia:-R. Eeteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

linica�Geral -- Vias Urinadas

emorrhoidas: - T ratamento
sem operação e sem dôr

esid.:-PraçaPereira e Oli
veira, 14--Teleph, 1353

onsuit .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

1 5 ás J 8 horas

'linica de Crianças--Mo
slias de senhoras - Vias
rinarias-Doenças do Co

ração e, Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralo s
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

entistas

uiz Freysleben
ri t (I rgiãc IOentista
RUA DEODGRf\ 30 -

SCHOAL SIMONE S. A

LIVRARIA MODERNA

funOaào em 1885

a Felippe Schmidt r.' 8

ixa postallZ9 TeL auto 1004

odigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

pographia, Estereotypia
caOernação, Pautação, Tra'
alho's em Alto �eleuo etr.

1867-A predilecta de Pedro Primeiro-Fallece d.
Maria DomitiJia, Marqueza de Santos, famosa pela sua belleza e

Diariamente, pvblicaremos qua- 5erão conferiàos aos primeiros pelos seus amores com o imperador d. Pedro I.
ro coupons, àiviàiàos em õucs e segunàos lugares. Para a sl"rie 1870-0 manitesto republicano-Attendendo a umseries, ccbenõo aos 5 clubes àa A, àa qual farão por+e Atlético, I '

Capital, ou sejam 05 filiaàos á Avai, figueirense, Iris e Turncn- convite emanado do escriptorio de advocacia dos drs. Francisco Ran-
R J

-

Pinto rr 18 f. C. D., a série A; e aos clubes õuré, "A 6azeta" conferirá uma �el Pestana e Henrique Limpo de Abreu, redactores do Correio Na-ua oao , ào Estreito, Coqueiros, 5aco àos rira taça, com gravação em ouro; 5

(sobrado) Limões, 5ão José, Palhoça, Bl- 2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao clonal, os liberaes avançados, chamados então radicaes, reunem-se no
guassú e Tijuras, toàos não filie- melhor :ogaàor àe futeból-v-I. lu Rio de Janeiro sob a presidencia do dr. Lafayette Rodrigues Perei-àos, a série B. gar, uma meàa!ha àe ouro; 2. lu- ,

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6A2ETA quer rce- gar uma meàalha àe prata. Para ra, e fundam o Club Republicano, dando origem á propaganda sys-
17 horas ponàer aos seus leitores essas os cl,ubes e jogaàores àa série S[ tematica contra o regimen monarchico. Um mez depois era publica-interessantes perguntas: publ lcnrernoa oportunamente os

. . .

1

(i _ '.·,Qualo melhor jogaàor àe tu- premios que estão senào cuiàa

I
do, no pnmeiro numero do Jornal .fl 1?epublica, o manifesto do par�teból? àosamente estuàaàos. t"d"Qual o clube àe futeból mais HOTfl.-Os logaàores àos clubes 1 o.

. _ ..

; simpática? filiaàos não· serão consiàeraàos 1891-Dissoluçao do prtmetro Congresso-O generl\-
'Dr. Pedro de Mo"ra Ferra PI·ee!:chiàos e remetiàos a e_sta àentro àa ser+e s. lissimo Deodoro da j:;'onseca presidente da Republica dissolve o.. .-.. Rràaçao os coupons que p ub licc-

. : '. . .

'

mos àiariamente,,·aos àomingos'j UM FESTIVAL

I
Congresso Nacional, VIOlando, assim, a constituição promulgada a 24

ás 9 horas, Icr-s e-ó a apuração, d f
.

d � P d t d • d t
' decla-co rn a presença àos interessaàos. e e\ eretro o me��o anno: or ec�e o a mesma a a e ec a

HOTA: Os coupons àe uma sé- Para a entrega àesses prernlos,
.

rajo O estado de SItIO no RIO de JaneIro.rie, que fôrem erraàamente pr een- que se àará no àia 29
õ

e De-, __Rua Trajano n' 1 sobrado chlô as com a inàiração àe club� ou zembro àe 1935, "A 6azeta" orqc- O
,

I
[cquõor àe outra série, serão mu- nizará um excelente festival àes,l DIA 4 DE NOVEMBRO-S. CARLO� BARROMEU

Telephone rr 1548 tll lzu àoa na apuração. portivo cam atraente programo.

III� !I I 1806-Um officio do governador de S. Paulo-Em
,,=

I
SE'R gE A §.g��2�=-§' olEcio .desta data" endereçado .a� conde de �nadia, Ministro dos

,

;'-JegoclOs da Marinha, e Dommros Ultramarinos, o governador deAccacio MO" �ual O melhor jogador Qual o melhor jogador São Paulo, França � HJrta. queixa-se do petulante comportamentode futeh I ? de futebol?
e insubordinação do Juizo de Ióia de Santos, Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada, accrecentando "devo afhrmar a V. exa. que tanto
o dito bacharel como o seu irmão Martim Francisco, chimico aqui
empregado na Inspectoria das Mir13.s de ferro, são doados de um

espírito orgulhoso, nimiamente enfatuados e com a cabeça cheia de
principies de liberdade, pelo que, no meu mo-lo de pensar, julgo
pouco conveniente a sua existencia n-stes Estados, onde só a vaido
sa confiança Que lhes inspira o valimento de José Bonifacio, seu ir
mão mais velho. é capaz de os fazer abalançar os maiores absurdos.

183 l-Queria a restauração do thrôno de Pedro I

1 I II
-O ceI. Joaquim Pinto Ma leira inicia no Ceará, a guerra civil,

S fi,!::iI r:_;g: � te: A ª,r�..::.F.?J..F�� c0ll_! intuito de promover a restauTilç�o de d. Pedro I n? thr�no bra-�--��= I sIleIro, sob o pretexto de que a I'lbdlcação do mesmo hnha Sido for-
Qual o clube de futebol çada Esse movimento foi domin,.do 10 mezes depois pelo general-

mais simpatico? Labat ,t, scnJo Madeira exrcutl �o sem as formalidades legaes.
1836--Republica Riograndense-Na vil1a de Piratiny

installa-se, definitivamente, a Republica Riograndense e procede-se a

e�eição dos seus primeiros magis'rados no rr.cinto do Paço Munici
pal.

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Advogado

reira tem seu escrip-

; tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.'-

Caixa Postal, 110.

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

Dr

O-r. -R-enato_
==Barbosa==I

I,
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325-Atende cha
mados para o interior.

ADVOGADO
.

€5, Salvio de Sá
Gonzaga

Dr. Osvaído Silva II
Saback �

r
I

i
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefone, 1287

Garcia
diS Novembr�, 70 8LUMENAU

de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

TOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLlNES-XAD'REZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - cores firmes)
ecldos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de
ba'1ho de rosto e de mesa. Confcçlío de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

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

bricação de maquinas em geral, (é'grico!as e in-
• dustriais)-moinhos de fubá, arD.dos, businas pa
Ta carroças, chr'\pas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

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

mões, São José,
-

Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 3 DE NOVEMBRO-S. MALAQUIAS

(nome do jogador)(nome do jogador)

(clube a que pertence)c lube a que pertence o jogador

(nome do volante }
__

I I (nome do votante)

(nome do clube)

qual o cr;u!J© de futeb&.!
mais simpa�icí)?

entre integralist�s
aliancls .as

QUATRO MORTOS E
VARroS FfR!DOS

(nome do clube)

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

Desportos�fDl'lt r.! Fi.
W ��me�1htb@

c@�f� it(iB o FEMINISMO NO BASKET .

I:!�4 *,dbHBH!;:so��.:.�mr:E:eZ&lJ.i"Ui;iííd",;:_-=a;;;J�,.�>m:lIlGiít!O?;.'J
,-

Os prolhmtos PhUtps I
....�""""""""'''' ...� '.__

I':Radio-- Lampadas e Cinema Falado

II
,

w

Cresce cada vez mnis o inte
e rêsse em tômo do I TORNEIO

FEMININO DE LANCE-LI
VRE, que BASKET está orga
nizando e não tardará a levar a

efeito.
I Avolumam-se, dia a dia, as ade-

RIO, a - RegistroJ-se vi0-

! �ões, esperando-se, por isto, um
lento ch�que. entre integralis- sucesso digno do nosso esforço e

t�s e ahanCls!a,s em Cacho- do trabalho que vêm desenvolven
eira do Itapel11lrlm. Morreram do os interessados na difusão do
quatro pessoas, haVendo va- basbtball ft:m;nino.
rios feridos. O primeiro cho' O projéto da regulamentaçãoRua Conseiheiro Mafra� 54 FlORI,UWPiJUS que deu-se no

. m�inento da está quasl pronto. Acha-se em
4XJOu-=--< ........."..,.7ri5';��::'$J�__��__-; c�ega�a do c�m!l1hao �ondu- mãos dos seus colaboradores para

'W :ti' zmdo Integralistas) reglstran- receber os últimos retoques.�� Guilherme Buch �� d
"

t� e � o-se a pnmelra mor e.
..

Ainda esta semana será divul-
� Senhora �� O segundo choque fO! a gado, afim de provocar as suges-
� � hora da chegada do trem �x- tões dos demais interessados den-
� participam aos parentes r p�esso, ��vendo cerrado tiro tro do prazo de oito dias.
�

e pessôas de a n:zade
�.: t�lO, �erl1fl.cando-se ires mor-

.

Depois disso, haverá uma reu

� O nascimento de seu fi--
�! t JS al!a�:clstas.. .

mão para a aprovação do refai-
�

lho
� r

O Tllbun;a� Re&lonal Elel' do .reguhm�nto,. abrindo se, em

� LUIZ-RODOLFO � turaI do Esplrlto Santo acaba segUida, as InSCrições.
� , � dê �oncede.r lzabe�s- corpu.s E' possivel, portanto, que já(Soc. Coop. Resp. Ltda.) � Fpoh,;., 31- I 0-935.

� aos wtegraltstas de �Cachoel' em novembro possa ser realizado
Rua Trajano n. 16 �������J����� ra.

o atraente certamem.
(Edifício propri'J)

zz:

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROClJRAE OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH U L 5 ��S

Banco de
Crédito Po�
pular e Agria
cola de San
ta Cathar�na

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I

Na� grandes lutas que desdo- f��5,-----$�i�Ie���-,-.----�••bra n no C3mpo da actividade so- � •cial ou ron:ne"ciôl, o espirita mo- á �u" Bte -n - d".... d �demo e b"!11 equilibrado utilisa o I
c<, g iiin a� e içoes a '

tebpl:one como a ma;s iniprescin- ; .i ",,'J �; ..� � l"��." ,�'j '�.' :� :1,; ibQ"I . , L J!oI ,�; ",,'1 �H� ';;�� '- D �
.

,Qlvel das neceSSidades. "

RECEBE DEPOSITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. vIa.
CIC. Aviso Previo6·I. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala.

RECEBiDAS PELA LIVRARIA CENTF�AL DE ALBERTO ENTRES

Cléop'ltra-por Oskar von Wertheimer
A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo
Anchieta-por diversos autores
O Cooperativismo ao alcance de todos � por Luiz

Amz,;'al
Letras Riograndenses � p,)r Guilherme Krug e

NelJy R. Carvalho
'

Democracia Li�eral e Socialismo - por EgydioHerve
Vocab;",'Gr'') Sul Rio-Grandense-por Luiz Carlos

de Mor2�S
A �,"GSãOOaj..e :;ão BO:Ja--por Osorio Tuyuty e

iverra Freitas

SrAuno rV1us�
solini VÔOlJ SO�

bre 1V1e·kallé

ROMA, 5-Bruno Mussclini,
aviador italiano e fdho do Duce,
vôou hoje sobre Me kallé, dist:'
buindo boletins declarando qn� a

Italia não queria escravizar a Abis'
s:nia, mas tão sómente civilizá-Ia.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cenfuslenlsme do
deputado João' de Com urna ótima casa encer-

rou-se ôntem o magnifico festival de

O I; '''e I- r arte que ha duas noites vinha
I g 'fi a sendo apresentado á nossa culta

o FigJeirense poderia en .ontra no platéa.
Avaí um osso, :Demonstrava um �G Obedecendo a orientação da
aborrecimento inevitavel. Uma de- "Si eleito denutado avu6u exma mi, d, Ondina Simone'
[esa sua obrigará a rej-ercurção r

Gh dt· I"JJ _m eur, com o concurso e se-
de um boato grave: Bôos tombou SO, es ar Ia ao a �c uo gD· nhoritas e jovens de nossa socie-
para sempre! Sempre a mania das

verna -Blftr U elii1l:leA fiE R� 1!V.1:i1�s" dade, o aludido festival teve de
de Tubarão o sr, Tubalr..aim Fa- inlormaçõ es pc ssimas, Bôos está U'WI' Iii EI iMii mlllila � nosso p.iblico os mais francos
raco, te'egralista naquela ci Jade. firme no seu po-ro como o maior

.. .

O dr. João de. Oliv�ir.a, deputa�o e ardoroso. tr,ibuno opo- aplausos pela sua bem organizada
arqueiro f!or:ar opolitano e, talvez, siciornsta declarou, domingo últin o, ao diretor deste dxano, que nas e na-o menos bô t _

G
. ,

l' tel \ E d '
.

I
.

- A' " L
.

I
"

oa rupreseIl a
racioso imp rcan e. do sta o, proxlmas e elç,'es para a ssemb'éia eglo ativa apresenta-se-a como ção.D. Juan dos romances da gíría... Dep. Agripa de Farias did I d" d INão gostei nada dos seus éscrrtos ca� I ato avuiso, «mesmo porql � -:- lsse. s. s., -�I ,t;ves�c si o Embora alguns dos amadores

desvalorizando moças. para as quais j De regresso da região serrana, QUINTELA TAMBEM... ebto como candidato avulso no ultimo pleito, não teria constran-
por Questão nervo a tiv

,

N d
.

I d d dNA'
LoI S, 1\ essem pc

você e suas palavras todas nada síg-] onde lôra em visita a EUa exma.
ão eixamos que o jovem za- gimento psra e tar ao a o o r. ereu Ramos, atual governa- quenissirnas fcdbs, o total agra-

nlfícam. I familia encontra-se r esta capita gu, 'fJ saísse do campo sem nos dor». dou imensamente dado '

.Mas venha cá. seu uDom Neça"lo S' d'f Agripa d" Farias de :falar. Quintela lião aoresentava S. s., discipulo diléto do "método confuso", afiançou que de seus interpretes,
ao varor

com o caminho que você tomou, .: �' ....·1·
' .

h,
.

t
I putado a Assembleia do Estado aborrecimentos, Íuterrogado por- a sua situação no momento f. a seguinte: está sol"dario, no politica A todos aquéles qUi' ne

.... 'le 'to-nunca c egara a ser c 0:11S a. � '.
- I d L

-

Falando par metáforas... que seu Jogo tao pesado, resp�·n- m�nicipa e. '-lguna, com o yre;ide.nte em exercício do Partido
Até seu pseu íôn'mo é imp' c inte e Acampa rhado de sua exm '. deu-nos: - «Tenho procurado JO- Liberal Catann -nse sr. PompdlO I ereira Bento; combate o governo

vulgar! esposl, encontra-se nesta cidade, gar, mesmo contra meu club em, estadual por det -rrninação partidària e na politica federal obedece
Por favor. seu =Dom Neça, prox- e sr. P !cebi rdes Seára, industrial treino, de Iorma técnica, o que [' á orientação do general Flôres da. Cunha.

.

rz estudar mais e verá que res,dtado'd A' , . .

I f V
'

E d I - f 'd d' ":2;
f l"

A

1 d bt
- rest ente em rarangua., me e ImpOSSlVe azer. ejo em ssas ec araçoes oram expressas na presença e I ver

a rusnco voce la e o er, com
d d·.....

' .'

s (as crônicas agora sem espírítol c.a a a versano um, amigo, um sas pessoas.Encontra-3 � entre nós, o sr.
Irmão, mas não set que usura te'

Arnoldo Luz, tabelião em Join- nho no couro que, ao rebate-lo
ville. \

\ levo tudo na minha frente... O

lA RTÃO ji.iz póde ir punindo porque eu

me conlormo e sei que cometo

falta. Não acho conveniencia é no

insulto e na interpretação d e mui
tos que me vaiam. A todos eles
os meus agradecimentos».

.- ----.

O
�

dA

voz 00 POVO

LOURA5 E mORENA5

Dom Neça

o FESTIVAL
DE ONTEW1

maram parte, enviamos os nesse s
'

parabens pela maneira maravi
lhosa com que desempenharam

'rlazes
dia

do

A 7. B. I. A. C se

guirá para o forte
Marechal Moura

A Conselheira

�>IIVER5ARI05

Deverá seguir, hoje, si o tempo
permitir, para o forte Marechal
Moura, situado na ponta dos Na
fragados, extremidade sul da ilha
de Santa Catarina, a 7a. Bateria
Isolada de Artilharia de Costa,

T.REINO aqu;r;elada nesta cic!a1e.
Treinou ôntem, individualmen- Essa unidade de guerra ali pre'

t"!, o Combinado do Federação, tende levar a efeito os exerci cios
faltando tão sómente ao treino os militares, a que ordinariamente

jogadores Galego e Borba, pel; I se subm�te.
motivo já acima. Para a tarde

A----L-U-G-A---S-E--c-on-f-u-rt-a-v-elde a .• 1nhã está marcado um trei-
bungalow, á Avenida

no do conjunto, solicitando o di- f{io Branco. Tratar nesta gerenretor técnico da Federaçào o com·

parecimento dos seguintes jogado- c_I_a_. _

res: - Bôos, Arnaldo e Freed; Sobre as
Chocolate, Carioca e Gat J; Ga-
lego. Paianá, Nizeta, Tião e Ca- campanhas
lico; Vilain, Nezinho e Damata. -

I-Haverá condução no mesmo local. Integra Istas
Após o treino, omo ôntem, será No Estado da B,ía, o Secre'
oferecida uma churrascada aos tario da Segurança Pública ex"

treinadores do Comb;na�o, às 19 pediu a circular na. 14, proÍbin
horas, no restau�ante Estrela. O do aos integralistas o uso de tam

treino será contra o Figueirense. bore, dc.
Damos, abaixo, o teor em que

está ridigida a refprida circular:
"No sentido de orientar a vos-

Passa hoje a data do aniversa-
rio natalicio da veneranda sra. d. Receberr o; d., nosso ilustre

JOCflina Boiteux, viuva do ilustre conter�a,neo, capitão?e mar �
e saudoso catarinense desembar- guerra Lucas A. BOIteux, gentil
gador José Artur Boit�ux. 'c:utão de agradecimento, motiva

do pelas justas referencias, inseri
das neste diario, quando da pas
sagem da data 'lni,'ersaria daquel
le brioso e distinto militar.

Foi escolhido para treinar con- sa atuação no exercicio do cargo,
tra o Combinad::>, ôntem, () Ta- deante das campanhas integralis
mandaré F. C., que infelizmente tas, comunico-vos que essas cam

não compareceu ao gramado. panha� poderão ser feitas dentro
Não sab"!mos porque o club I da órdem, da lei e do respeito de

Tama�daré levou a pouco cas� a

I
vido ás autori?�des públic'ls, de

determInação da F.C. D., alias, venJo ser prOibIdo qualquer ex

o primeiro club que assim pro- cesso, por parte dos propagandis
cede. Amanhã o Figueirense trei- tas assim como proíbido o uso de
nará contra o mesmo Combinado tambores, cornetas marchas em

em vez do Tamandaré F. C. órderr. de formatura, previstas 7\<lS

lei de segurança que vos foi en

O FOO-TBALL PORTU- viada. Saudaçõeg. (a) João Fa-
GUi:..S EM BERLIM cá, Secret. da Sego púb."

Festeja hoje a sua data ani
versaria o jovem Alberto Pereira,
fdho do nosso conterraneo sr. Pe-
dro de Alcântara Pereira, agente
li�cal.

O aniversariante é aplicado e

íntdigente aluno do Instituto Co
merciaI de Florianopolis e desta
cado elemento dos nossos circulas

desporti vos, desfrutando aÍnda nes

ta capital in:Jmeras amizades.

Desportos
contil1uação da 3a' página

do, ao <.onvite que lhe foi feito
e a torcida figueirense, que tanto

lhe admira, atendendo-a quer no

campo da luta quer fóra.

I�niver�arja-se hoje o nosso

dis!intc patricia, sr. Joaquim La·
dç:ra, sub-oficial da nossa Mari
nln de Guerra, servíndo na Base
da Aviação Naval de Florianopo
liso

LADEIRA!
Transcorre hoje! a data nata

licia de Joaquim Ladeira de Li
ma, um dos mais comrletos tor

cedore, d� FlorianojJolis. Lade·
ra, ha alguns anos, foi cam?eãJ
em cabo de guerra, da Marinha.
praticou natação com colocação,
praticou basquete e valei e de
pois dedicou-se da fute-ba 11, dis
putando partidas de camp�onato
no EstC1do do Pará, na posiç.ão
de zagueiro. LadeÍla aqui Já se

a�ha bem afeiçoado ao meio des
portivo. Urna turma de colegas
e a::L-niradores, hoje. homenagea
rá ao distinto militar, no Centro
de Av;ação Naval. A Gaze
ta felicita-o,

Faz anos hoje a exma, sra. d.
Maria das Dores Souza, esposa
do sr. Hercilio Souza. LL\MENTAVE.L
fAZEm AHOS H01E:

a senhorinha Eulina da Costa
Arantes. filha do sr. Filomeno
Arantes; �

o sr. J)ão Brigido Alves;
a menina Mari, filha do sr.

Guilherme Willain;
o menino O ;valdo. filho de

Germano João Fernandes;
a exma. sra. d. Merct>cles Ri-

BORBA IMPOSSIBILITADO
beiro Viegas, viuva do conterra-

neo Jocelin Viegas. Segundo declarações do presi
dente do Atl�tico o jogad,)( Bor
ba, médio-direito do Combinado
da Capital está impossibilitado
de praticar futeból. Uma vez

vel dadeira esta noticia, lamenta·
mos a ausencia do destemido
médio, tantas vezes campeão pe
lo combinado ora invicto.

Desejamo� breve restabeleimento
ao impetuoso desportista.

EiENTE !-lOVA

Com o nascimento da primoge
nita, Vera Laci, está de parabe
ns o casal José Sim�ão de S:mza
e e :ma. esposa.

Os sports! porluguezes, ao qlJe
parece, serão hem representados
nas Olympi das de 1936, em

Berlim. A Federação Portugueza
do FootbaU Associati\)n, com an

tecedencia está cogitando do pre
paro de um bom s�leccionado pa-

DEPOIS DO PRE'LIO ra representar o paiz na capital

I allemã Ha um mez, segundo noti-
Procuramos ouvir Bô05 depois c'as procedentes de Lisbôa, regres

do encontro. Bôos estava em casa, sou da Inglaterra o tecnico da
muito cançado, apresentando di- Federação sr. Candido de Oli
versas escoriações pelo rosto, bra- veira. Esteve êle em contacto com

ços, etc. Bôos não esperava vi- os clubs britannicos estudrmdo os

toria e sim uma derrota maior. novos metódos de treinamentc,
Lamentou entretanto a atuação de observando 0S progressos da tecni
Chocolate qut' foi imprecisa, pois ca do . foO\bal1.

CAFE' BOM SO° NO

.JAVA
Praça 1 5 de Novembro
,fintonio PaschoalEstá de em festa o lar do sr.

Otavio Lim:l, com o nascimento

de um garôto que na pia batismal
receberá o nome Pedro.

A FLAMA

Surgiu sexta feira, da semara

última, nesta cap�tal, á publicidà
de, o semanario A Flama, orgão
de propaganda doutrinaria integra
lista que obedece á direção do
sr. dr. Othon da Gama d'Eça,
chefe do Integ alismo em San�a
Catarina e redatoriada pelos secre

tarias provinciais,

rHEBAm UH5 ...

Dep Plácido O. Oliveira

Chegou ontem a esta capital o
dr. Placido Olimpio de Oliveira,

- d ....putado á Assembleia Legislati
va.

Encontra-se nesta cidade vindo

CINE IMPERIAL, e:n ulti-
______i .;;;;;.,.,_ "" ma exibição, focaliza, ás 7,30

II
:too. horas, Amor de Mandarim,ca Iuno w� \. �"- cam Ramon Navarro e Helen

BAI'A, 6- Confirma-se a Hayes.
noticia de ter caído no mar

na madrugada de ante-ontem CINE ROYAL, em sessões
o Late 28 n. 90ô-- F--A J I Q, colosso, ás 7 e 8 30 horas
120

.,
, ,

a ., qUliOiTI!.:::troS ao norte I exíbc-Amor e lagrimas, adap-
daqw. tação d� peça- Pu/iche de

O avião sinistrado tinha Henry Bataille.
'

como �pi!oto D� Peck�r, um ,,'

dos mais antigos e mais esti- ,CiNE ODEON, o ltder, te-
marias na Companhia pela ra,. novame/:�e, 11� téla e em

sua competencia, como radio- ultima �x biltaO, as 7,30 ho

telegrafista Le Duigon e como ras,. VlUvas de Ha 'ana, �o
mecanico MoveI e trazia co- medl.a da VI/amer prodlga
mo passageiro Clavere, em-

em lmdas -cenas.

pregado da Air France. CINE REX, em sessões ás
De Natal e daqui partiram 7 e 8,30 horas, O carnaval

aviões da Companhia, tendo da vida, uma sLlp�r projução
o piloto Dabry encontrado na da Columbia.
praia de Inambupe destroços
do avião e 17 malas do Cor-
reio.

O avião de Dabry, que so

freu peque 10 desarranjo, es
tá fazendo ieparos, para saír
em procura dos corpos dos
tripulantes.

Bebidas Nacíonais E Extran
geiras No

CAFÉ ..JAVA
Praça 1 5 de Novembro 26
finlonio Paschoal

Três por dia
GJ�L. PAES

DE AI'J
DRADE
Viajando via terrestre chegou,

hoje, a esta capital, procedenté! de
Curitiba o General de Divisão,
Paes de Andrade, comandante da
5a. Região Milit?r, com séde na

quela cidadr, e que vêm presidir
os trabalhos de recrutamento no

14 B.C.
S. s. foi recebido no de,embar

que, por Çlutoridades civis e mili
tares, e companheiros de classe.

As bandas de musicas do 14
B.C. e da Força Pública toca

ram durante a chegada.

Por ver mais de dez reunidcs
Numa mesa do café,
Cheguei-me e sem cerimonia,
Perg'Jntci 10;0: - O que é ?

Nem siquer uma resposta,
A minha pegunta, emfim.
Liam baixo o que dizia
Um pequeno boletim.

Mas, depois, como quem brinca
Da tal ..,Maria Conguê»,
Perguntava um para ('utro:

O que é-CACHIANGUE
LÊ?

T. M.

Mar�a

Miguel Atherino e filhos, Miguel Mandalis, Scriaco Athc:
rino e f�,milia, Dcmetrio Camburis e senhora, Jo:ge! Atheri'1:) ç fa
mília, eSp()�0, filhos, irmã, cun!nd'J e sobrinho" de! M2ria Mail
dalis A tlzerbw, falecida em 3 do corrente, agrade:em do fundo
d'alma a todos aqúêles que os confortaram por telégramas, cartões,
bem como a todos que enviaram flôres e acompanharam () corp3
da inesqué;:ivel morta até a sua última mcrada.

�--------------------------------.--------------------------------------------------------
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