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I dever de rio Muito de propósito não nos referíramos á inculca-') nal, capaz de, num momento, acender o mais louco en-Ha dias, na observância do mais cuna

inião ú- �a (�bsessão do governador dos Pampas, assunto palpi- tusiasmo e a mais aferrada decisão no povo.jornal independente, vessávarnos a .gléba da oP�i n PãO tante da imprensa patricia no caso fluminense, de querer Por isso mesmo, para que possamos exigir o resblica barriga-verd� com, a nossa. Justflc�da I
ln gp�fíti- forçar um prestigio nacional, amparando sistemáticamente peito alheio, começamos sempre por respeitar aos outros.acêrca do assás incorréto procedllne.n o e a l'uns

sua as minorias estaduais. Muito de propósito, não mencioná- Essas reflexões nos vêm a talho, quando, pretencos conterrâneos que, á falta de maior prestigio e�ava_ ramos mil outros detalhes de sua intromissão na adrninis- dendo responder ao nosso último editorial sôbre o assunterra, abalaram pa�a Po.rto .Alegre, fem espa��os� >: con- tração pública dos pequenos Estados como o nosso, pro- to, aliás transcrito na imprensa independente de Portona, com o premedl�ado lntu�to de -razer am ren e

homens curando anular a necessária influência junto ao Poder Alegre, o jornal da Noite daquela capital, órgão conhecitando bravatas, intrigando, msultand� os nos;os ocian- Central dos executivos estaduais, até em simples casos do não só pelo seu incondicionalismo ao general-governa.públicos e até-oh, suprema verg?n a nossa. n.eg
de nomeações e promoções de funcionarias. dor, como pelo desaforamento de sua linguagem, (no casodo vesânicamente com a autonomia d� Sta. Catarln�iocar E' que como os gaúchos de 1835, nós também so- Góes, por exemplo) entendeu de dirigir-nos gaúchesca-Feríamos, então, muito de proposli?, para c

áto m0S ciosos d� nossos direitos e de nossas prerrogativas mente um punhado de insultos, de envôlta com a lama demos a questão nos seus exáto.s termos, somenteó�SS�atari_ no seio da comunhão brasileira. Como êles, acicatados sua ira atirada aos homens públicos da situação catarinende catarinenses, r�probabllt?slf21o paraA tod�S nmbi ão Io- pelo menoscabo e pela intromissão truculenta da Regên- se, que nada, absolutamente nada, têm a ver com as atinenses, de uma triste submissão, a troco eA a
.

ç
Gran- cia ha um século se levantaram naquela barreira móvel tudes de A Gazeta.mentada, á po lí tk� de ou tr� Estado, fosse ele RIO

de'cen tauros, a m� 1es tar, nos d izimantes entrevê ros, as
'. .

C 1aro é
.

que ao ma ior descaso vo!ariamos a impe r-de, São Paulo, Bala ou .Sergl�e.
� d I di á in- tropas imperiais e trazendo drapejantes ao vento' das co- tinência desse Jornal, na sua faina de tanto e tanto rebaí-�uito de propósito, delxáram9' e a u t�ha s atri- chilhas o pendão da revolta pelo ideal federativo, _nós ou- xar ao mais degradante nível o �apel nobilíssi"20 da imon nções inconfessáveis que ao.gal. Flor�s dda cr d pre- tros tambcrn ascendentes do gaúcho na colanização, sen- prensa, SI, em mero de tanta sujerra Impressa, nao vislurnbuem os seus irregUletos �mlgos d,e �a, em�n a f?10 pró- timos dentro' em nós arder, a pira sagrada do brio regia- brássemos uma afrontosa ameaça a Santa .Catarina, niti-goeiros da subversao da ordem pub Ica em et1e c

damente concretizada no seguinte trecho:
«Nós conhecemos até onde penetrou o dinheiro

paulista de P. C., mas os traidores e os sevandijas não
conhecem até onde pódem penetrar as pontas das nos
sas lanças nas carnes que se desfazem ao simples contá.
cto das moedas corruptorasr-

. E' merediana, é insofismavel, a ameaça de uma in
tervenção em Sta. Catarina, enunciada pelo porta -voz do

Redator-chefe MARTINHO CALtADO JOR. fogoso governador gaúcho.
Entretanto, o convincente exemplo de rebeldia dede Novembro de 1935 I NUMEHO 362 1935, mórmente nestas comemorações centenárias, devêra

estar presente ao aventuroso caudilho, de maneira viva,
TOMADA DE GORAHEI intensissima, coartando-Ihe os ímpetos de turbulência c

G Af
·

a pondo «freio e pelêgo» a quanta ambição selvagem andaA Ue rra na r IC ASMARA, 8 - As tropas á solta por esse Brasil afóra.italianas sob o comando do ge- E, principalmente, devêra persuadi-lo do .

grotêsconerat Graziani ocuparam Gora- e do anacronismo de suas gauchescas intenções, na ple! hei ao meio dia de quinta-feira. nitude do regime legal que usufruimos e nesta época emI Nessa conquista o estado maior que D. Quixote não inspiraria nem as mais pulhas quadriitaliano havia concentrado todos nhas ao mais pífio poetastro provinciano.JUNTO A' COLUNA DO
os seus esforços durante as ulti- Perpetre-se, contudo, si assim deve ser, esse ne-GENERAL SANTINI, 8 -

mas semanas. fando crime de lesa-Federação, ainda que, cônscios comoO avanço levado a efeito on- Gorahei é um dos pontos mais nunca de que interpretamos verdadeiramente, não o sentem pelas lcrças italianas não en- importantes da frente meridional. tir de um governo qualquer, mas a própria opinião pú-centrou resistencia por parte dos
blíca de Sta. Catarina, possamos afirmar, com ardor e vee-PORTO ALEGRE, 8 - D. João Be.cker.. ar�e- etiopes. Além de Aksum os as- ROMA, 8 - Os peninsu- mêncía, que é de todo inútil, sinão o mais completo e lê.bis o c'esta capital, em sermão. ôntem p�onunctado, imp o- kaiio bateram-se com um bando lares atacaram simultaneamente do engano, contar-se com a passividade do povo cata-10ePa Divindade rei. Italia fascista, católica e etern�, di- armado sob o comando do che-

por dois Iodos, tendo Como ba-. rinense neste triste caso.zendo que a Italia E: ,,', '

�"'} .

(O -vrraia rI'
'

.on..n
ses a, p'. ·1e Che!logUbi r; o.

'-".
. .sso, antes que tudo seja irre-' ; I ização e fazendo reterenetas poUc0 'Isor .�til", d li'�.a- 'do Iuzis e anima". I Calalrc, c.nregur "do desak ja< o I rned ia"t I, ,ofl i ta " r.: ti 'J i, I' co general que, embora pon-k' "a. !

- - -- _.- - •

+.i))jrpl 1 ,�{ )I� � • li 'l�'."ll) r rrn ,lk ado e zele...o dI) f"<';JC; alheio, o povo catarinense ja-c:.td)T ":-' A n
. �!I).A UE I III i'

, L. � f<i+l): i"�'� aves emprezamentos cívicosA AR'lli.J IArU.\ �_'\:_;'DA, '- . fia I" L)Jvt:(�as alceias pequenas, que' e recorde, sobretudo, qLIC, em 1835, o barriga-verde, semA TRICOLOR
ROMA, 8-Foi oficialmente D·f

- separam Gorrahei de Gueriogubi I alarde nem fanfarronadas, juxtapoz á heroica e portento-ti usao e Calaffo, tinham sido tomadas sa Piratini, a singela mas leal Juliana de Anita e daquêle
. confirmado que, ao entrarem es a

ROMA 9 - Quando os ita-
id d d M k II' antericrrnent- pelos italianos na lendário João Henrique, no convés da -Itaparica», em La-

'
.. manhã na CI a e e a a e, as

lianos hastearam a bandeira tn-
forças italianas encontraram-n'a Comemora· se, hoje, em toda a sua campanha de penetração. guna, com toda a sua equipagem morta e mutilada, deicolôr sobre o fort� de Enda Je�t, completamente saqueada e a po- Alemanha, o aniversario do fa- Gorrabei está situada á mar- xando-se ficar e morrer, para que melhor pudessem. fugir as.

em Makalé,. Ouv.lU-se o s?m �s pulação excitadissima, porque, an- moso 9 de Novembro de 1923, gem do rio Jughtafen, á noroéste tropas de Canabarro.fogos de altllhar!a das colmas VI-
tes de se retirarem, os etiopes se em qlJe númerosos partidários de da parte centrala da Somalilandia E Joões Henriques, em sua indómita bravura, nãozinhas, �e?un.d·� IOforma o corre�·

apossaram de todos os haveres. Hitler caíram sob o fogo das me- italiana. Trata�se de urna posi- hão de faltar, si invadidas forem as nossas fronteiras pepondente Itilhan..> que entrou com
Em face do sucedido, v comando tralhadoras em frente da «Fel- ção estrategicamente importante los violadores da pureza do regime.tropa� na cidade.

.. italiano ordenou que fossem dis- dherrnhalle»,. na marc::ha q�e ten- de vez que domina o principal'
_No moroent? em que fOI ha�- tribuidos gêneros alimenticios e taram par� lmar sua palua do caminho de carovanas de todas A.caída de M aka I é AIVejoUteada a bandeIra, as tropas dJVl-

.

' popularão Jugo marXIsta. Relembrando a epo- as dIreções.
_

.

I - �oupas a 'S..
I G h"

.

t _

diam-se em quatro gl�poS, mc u
As tropas etiope�, depOIS de péa, reso veu o overno. Itlens a

A
• ROMA, 8-Um correspon- O aviador Rocha

,;ve b.rsaglieris, 'camlSas-pretas' ab,ndonarem essa localidade, á remover os corpos daqueles pro- Imprensa dente italiano na frente de
Lima

das divisões de 23 de .março e de
noite, arrastaram furiosos todos os pugnadores da nova Alemanha

combate das tropas que ocu-28 de outubro, «askans» e solda� parentes dos dois sexos do «ras� para um mausoleu, onde repousa- aplaude a atitude do
param Makalé informa que,dos do «rlls� Gus?a, que cons

Hailé Selassié Gusga dos seus lei- rão err. uma tu�ba comum� govêrno quando as forças peninsula- RIO, 8-Devido a questõestituiam a últIma umdade.
t amarraram os homens e fize. Por este motIVO, a estaçao ra-

res entraram na cidade, in- de aviõe.s, o co.ronel MendesI
os,

ma�char pelas ruas da ci- dio-difusora de ondas curtas trans- RIO, 8-0s jornais apro- vestiam ao som dos hínos da de MoraiS alvejOU dentro doBOMBARDEIO DE d:d�no:meaçaodo-os com facas, m,tirá, hoje á �oite, as solenida- v"m, sem restrições, a atitu- revolução fascista, escalando Supremo Tribunal
_
Militar,ADlGRAT cond�zindo-os em seguida para as des que ,e rea"",'o nesta data de do govêrno brasileiro res- as muralhas em ruínas que após Itge;ra alterca�aoc o ma-

Adi� imediações de Makallé, o!1de fica- ror oc�ssião da abertura do mau- pondendo á Liga das Nações, I os italianos edificaram em Jor da arma d� aVlaçao AI-ROMA, 8-P.erto de
rão guardados como refens. solLu. no caso das sanções contra 1896. berto Rocha Lima

..glat os aviões italianos lançaram ,Será o seguinte o programa que a Italia. Marchando em duas filas O estado do major é gra-para mais de cem bombas, tendo .RAS. DO TIGRE serà irradiado pela estação DJA: Dizem que pela primeira através da praça principal de veO t d d' f"
causado muitas mortes.

E' 8 A' cu-
na onda de 31,38 m: 7,05 ate vez, o Brasil afirmou real- Makalé, êles se encaminha- au ar o Isparo OI �rc-=:'=':'_---:-:=-:;;R�I:-A-:'---- MAKAL�, -

pos·d °d 7 35 (hora local.) Hora de co mente a sua independencia ram para a fortf\leza de Enda so, se��o a guarda do Tnbu-A' M EMO pa�ão de�ta c,dade as autore a es rn'emoração da Juventude Hitle- falando na linguagem acon� Je sus (q u e sign i fica em as- nal MIIt tar reforçada.de José R, lIahanas :n,esl!ra�Ro �d P:�� ri,'a; 8,00 10,00 Marcha do selhada pelos seus interesses. mara, outeiro de jesus).Fe rnandes n�s .funçoes .de, E ats at D�stino. Transporte dos restos Os jornais mostram como As forças do general San- CAFE' BOM 50' NOd d d vmcla do TIgre. n remen es, os
d ·d'

.

-

h b h"' .

d I A V
Assinala0 o a pas..gem a a·

I -
.. mortaes os parI! aTlos sucum a Aleman a tam em ai et- tml entraram pela retaguar a _ Ata mtalicia do nosso saudoso co- soldados e a popu atça.o retgOslJa- bidos; 11,15 12,30 Remate or ando-se das' sanções, poderá e pel�a esquerda, ao passo Praça 15 de NovembroJ

' R d J.aues Fer- vam·se com o acon eClmen o.
I t

'

d S· A t· I t 11 t
.

P h
teuaneo sr. ose o r o

questra. a raves a ulssa, us na e que outras co :.Jnas pene ra- Jlll amo ase oalnandes, os funcionár:os .da �ecre- --------.---__:_.:___----------
Tcheco-Slovaquia, abastecer vam do centro e da frente .

.

taria do Interior e JustJça magu-
á Italia. Segundo o mesmo infor-raram hoje, ás 11 h�rsa, na s?la

A I·
f'lttI

O mante, numerosas mulheres da Etiópia. O unico centro
da Diretoria do Inten�r e Jush�a

I e e Iça indigenas, levando pedaços importante ao sul, que ja es-
Q retrato daquele ex-dITetor, cUIO Os laborator'os de pano branco e bandeiras teve em seu poder, é Amba-
falecimenlo ocolTeu em ouuthro.

Ra u I Leite it.lianas etransportando ces- Alagi, que, segundo se espe-
do ano passado. do governador flumi- tas de frutos e pão do país, ra, será o grande próximo
O ato, que teve a presença

Retêm ouro 00 país. feito com farinha de dura objetivo dos invasores.E' em
do sr. dr. Gover�ador do Esta-

nense Amparam 5.000 brasileiros. (milho miMo), recebiam com Amba _Alagi que tres mil e
do e dos Secretanos d?)dtenorle -0-· São animados no maior espi- entusiásmo os invasores. quinhentos soldados italianosda Fazenda, foi preSl I � �e o

RIO, 8 _ A Assembléia do Estado Jo Rio foi convo- rito de brasilidade: �a�alé é um dos ppntos e dezoito ofici�is, sob o CO.
sr. dr· Manoel Pedro. SllveJua, cada t f· á 14 horas afim de eleger o governador Levam para fora das nossas mais Importantes que Ja ocu- mar:do do major ToselJi fo.Iligno secretario do lntenor e us- parad erça- eua, s,

fronteiras o nome dQ BRASIL. param os italianos ao norte ram mortos outrora
'e os sena ores.

•
tiça.

A voz DO POVO Sem quaisquer 'ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

ANO III Florianopolis, Sabado 9

D. João Becker Fogem os etíopes

implora a Deus pela Itali�
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Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade O�O cet��. �e comJ.?rimento de 35$ por 25$000Carteiras Finíssimas ultima palavra de 15$. sos, 35$, 40$, fIJ. �1!J�0$, 55�1 60$, 65$ e 70$000
Capas de borracha�

I�
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. >00 fIJ� Idem» » » »» 1 60$ » 120$000

� Idem» » ;; » finissima de 200$ » J 80$000
� Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000 .1ft
� ------M-e-i-a�M�s-s-e�li-n----- �
� Meias Mousseíin ultimo tipo modernissimo 9 1 O Cf' 11 $ I-., '1.. �f+' .p, �. e 000
� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

MORIM de cores sortimentocompleto de 1 $6 Por 1$200 � Meias de seda natural, reclame 7$000
Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 c 1 $500 til

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

� �--Gravatas, sortimen!O sem ;!Ual po� preços fantasticos
.. > !

IWeG=�----------.�::::����_o--------��=�� i
! Rua Felippe Scmidt é :J;,��AqJe��;d�����;; I T E L E F O N E==(l I
��

U) 22
mercadorias 20·,.maisbaratcque

1.401
•

as praças do Rio e São Paulo, "
•

:I I visto serem as suas compras lei- I
•

G �� d_i_ré_m_m_en_t_e. � �� .�w .

�

� � O O mts, de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50.,. !
�i$-------------.. o � • (ile -! �

• 00.8. ..... .;

Artigos· perfeitissimos e garantidos pela' Casa. Três
Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda

f"-'

TUFFI AMIN&IRMAOS
• -e

G-------------------O. • 0-------------------.
o • • é o orgulha do povo .,e_o. e[�• • Ode FLORIANOPOLIS

-

,
correspondendo pra�enteíramente a gr.ande confiar'ça � indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os cet�rlnense:=;,torna!,do_a o único em
pório da elegancia e da n:odd nesta II,:,""d� Florlanopolls, está vendendo

os rna;s variados, Vistosos e bellsslnlos padroes de s-adas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres Irlnãos, pela fidalguia do trato e pela excefencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
�ee

QUE R R A-
.

eee

-.-e o------ __:__:__:-==::-$ •e=. o o
A R I A � O"",SACOS DE PELE E ••6$500 Por 4$500 � RENAADS

7$ Por 4$500 �
10$ For 7$500 �

'W
��

'UI
�
'UI
I!!I
W��

H
�
�
!

G •
e e
oe E S T AMP
Seda Lamé de
Seda Pelica CI50 cores de

Crep Mongol todas as Gores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30
cores de 8$ l or

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ I,

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12�
Toil ele Soie CJ todas as cores de 7$5 »

Seda Pelica estampada de 1 0$ »

Toil de Soie estampado de 13.$ »

Seda listada moderna CJ diversos desenhos de 10$ »

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ t)

CREPE MON06L FRACÊS sortimento completo de
toda s as cores de 13$ » 1 0$000

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$:, �%ooo
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

nhos modernissimos de 8$ » 6$000
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1O$OJO

c

Casaco de Pele, tipo da elegancía, por 550$000
Capa de pele de , 50$ Por 110$000Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000

�OOOO:------ __

Colchas de Seda

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

Colchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja 40$000�����----�-------
Linho Irlandez para homens

,
\

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
- ., ,de 10.$, 11 $, 13$, J 4��J!���$, 2(J$, 22$, 24$, 26$ t 28$

Linho..,,'
.....

eCretone
LINHO BELGA de 2.20 IClS. 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$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

Luvas��·t�e�i-ra-s----------

Sedas ultra modernas!

Orap de seda sorti mento 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 Amôr, 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 core 5 de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Estamparia das mais ricas e mais modernas di) RIO e
. encontrar-se-io só na Casa JRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep Iingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
--------------��s��

M ortm de côres e

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
li 19$000
» 15$000
» 11$000
» 1 4$000
» 16$000
» 40$000

São Paulo

13$000
12$000
12$000

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

opala
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A-OAZETA

A Gazeta
-Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente áR.l íajanoõl

P\�cne 1.618

Residencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica:Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - T ratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:··Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1353

Consutt .. --R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Indica:
1 :."'- � _; .. .u:::.'.•.::M- - ..----

Advogados
--�-------�.---------

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Advogado

-

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - PhOl1P' 1277.-

Caixa Postal, 110.

Lojas Garcia
Rua 15 da Novembro, 70 8LUMENAU

Seção

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA' 8 DE NOVEMBRO-S. SEVERIANO

I Dr. Ivo d'Aquino

----------------------1
Advogado

Dr. SYLVIO B. BLUMENAU
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo- Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I[estias de senhoras -- Vias

I
(Eôific:io raixa Agricola) IUrinaria.s--Doenças do Co-

TELEPHOHE. 58

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Aderbal R.Ultra-Violetas Dr

CONSULTAS: da Silva

Das 9 ás 11 Advogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)Dus 16 ás 18

I
- Fones 1631 e 1290

Rua Trajano, 21
Fone 1384

�Dr. Renato_

I IDentistas ==Barbosa==
AQVOGADO

Luiz Freysleben

i
Rua Trajano, 2 (sob.)

Cir urgiãc :Oentista Fone 1325-·Atende cha-
- RUA DEODOR0, 30 -- mados para o interior.

- .

PASCHOAL SIMONE S. A.
g

I _)es, Salvio de Sá
LIVRARIA MODERNA Gonzaga
funôaôo em 1886

E

Rua Felippe Schmidt r.' 8 Dr. Osvaldo Silva I
Saback �('aixa postal1Z9 Tel. auto 1004

rCodigo Ribeiro End. Telg. ADVOGADOS

ISIMONE
RUA TRAJANO, 33

Tvpographia. Estereotypia
enraôernação. Pautação. Tra- Telefone, 1287
bolhas em Alto Relevo �tc.

-

1822--0 generalMadeira é derrotado em Pirajá,
Bahia-O general portuguez, Madeira. que na Bahia se oppunha

Diariam·ente. pvblicaremos quo- 5erão contertôos aos primeiros á Independencia do Brasil, querendo vingar as suas continuas derro-
ro coupona, ôiviôiôos em õuca e segunôos lugares. Poro o série

tas, resolvem atacar definitivamente o acampamento dos independeuseries. ccberiõo aos 5 clubes õo A. õu qual farão parte Atlétic:o.
I'opltol, ou sejam os fíliaôos á Avai. figueirense. Iris e Tcrncn- teso nos campos de Pirajá. Na madrugada de 8 de Novembro, fez
f. r. D .• Q série A; 12 aos clubes õor-é, "A 6azeta" conferirá uma desembarcar nas praias de ltacaranhas e Plataforma, 250 soldadosõo Estreito. roqueiros. 5aca õos rica taça, com gravação em ouro;
Limões. 5ão José. Palhoça. Si- Z. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao escolhidos, e ernquanto estes avançavam, outros contingentes, por dilguassú e Tlluccs. toõcs não filia- melhor 'ogaôor õe futeból---l. lu- [crentes caminhos, trataram de surprehender as posições occupadasôoa, a série S. qnr, uma rneõulho ôe ouro; Z. lu- x

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim. A 6AzETA quer ree- gar uma meõclho ôe prata. Para pelos brasileiros.
17 horas ponõcr aos seus leitores essas os clubes e jogac1ores ôn série S Descobertos na estrada de PiriJ' á. travou-se renhido comba-interessantes perguntas: publlcor-ernos oportunamente os

-·Qual o melhor [oqcõor ôe tu- premios que estão senõc culõc te, sem se poder calcular de quem dispunha de maiores forças.-teból? àosamente astuõnôoe. D
.

d
.

h d 'd'
. . .. .

--Qual o clube õe futeból mais fiOTA-.Os 'ogaôores aos clubes epois e CInCO oras e nutn o tiroteio, o munrgo Ia cortar are-
- i. simpático? filiac10s não serão ccnslõeroõos ctaguarda dos brasileiros, quando o major José de Barros Falcão,Prcenchlõoe e remetlôos a esta õentro õu serie S. ...

d
.

d E dDr. Pedro de Moura FerrO R�ôação os coupons que publica- ante o imrmnente pengo, man a tocar a retira a. m vez e cum-

mos ôlcr lumentc.v-cca

ôomingos'j UM FESTIVAL prir a ordem. o corneta portuguez Luiz Lopes. que se batia ao lado
ás 9 horas. fur-se-ó a apuração. -

dos patriotas, "tocou avançar a cavallaria e carregar." Este toque en-com a presença õos lnter-eescõos.
HOTA: Os coupcns ôe uma sé- Para a entrega ôesses premias. cheu de pavôr os portuguezes. Cientes de que os nacionaes haviam

rle, que fórem errcõcrnante preen- que se ôará no õlc Z9
õ

e De- recebido reforço de cavallaria, puzerarn-se em debandada. cabendoRua Trajano Il" 1 sobrado chlõos mm a Iriõlccçõo ôe clube ou zembro ôe 1935. uA 6azeta" orqc-,

I
jogaôor ôe outra série. serão lnu- nizará um excelente festival õea- aos bahianos, completa victoria.

Telephone rr 1548 tilizaôos na apuração. portivo com atraente programo. 1863--Nascinzento de um nota.el estadista-A ephé-I- I I meride de hoje assignala o nascimento do maior dos catharinenses
...._.-

.

,I �
E'R IE A· §..E'R IE B extinctos-Lauro Severiano

.

Müllel. Nascido na cidade do Itajahy

Accac -10MO" Qual o melhor jogador Qual o melhor jogador no dia 8, soube crescer e apparecer E�tudante. matriculou-se na

de futeb �I ? de futebol? Escola Militar de onde o marechal Deodoro da Fonseca, ao procla-
mar a Republica, o retirou. nomeando-o Governador do Estado de
de Santa Catbarina.

No seu e nosso Estado, o jovem catharinense soube, pelo
seu prestigio e talento, conquistar as sympathias do povo. Depois,
eleito Deputado Federal, Senador. Ministro da Viação e Obras pú·
blicas e finalmente Ministro das Relações Exteriores, Lauro Müller

I I - I se impoz á confiança não só do seu Estado. como de todo o Paiz.

j_
(nome do votante) Lauro Müller, então na Politica do Exterior, encontrando na direc-

'-------------.--
-----.--------.---

ção dos Estados-Unidos, doi, grandes espiritos liberaes, os senhores
Wilson e Bryan, soube com o seu grande talento, promover a con-

I firmação e robustecirnento da velha amisade que liga as duas maio
res Republicas do contininte americano, demonstrando que as reci
procas sympathias são antigas e tradiccionaes.

Com fino tacto, soube Lauro Müller tirar dessas cortezias as

consequencias de solida utilidade, que os verdadeiros diplomatas sem

pre arranjam, no meio das suas palestras e saudações. De educação
republicana. revelou a sua subtileza diplomatica, portando-se como

um verdadeiro continuador da grande obra traçada pela maestria e

I' I I intellectualidade do inolvidavel Rio-Branco.
(nome do votante) 1882-0 distrito policial da Palhoça, elevado á Fre-

�--------._------.--- �----------------.--- guezia....Os antigos habitantes do arraial da Palhoça, incansaveis
em promover o engrandecimento de sua localidade. conseguem as

-

honras de freguesia, como se �evidencia da Lei n. 949, desta data,
sanccionada pelo então Presidente da Provincia, dr. Antonio Gon
çalves Chaves. O seu artigo l ' assim está redigido: ftFica desmem
brado da parochia de S. José, (, districto policial da Palhoça, para
formar uma nova Freguezia, sob a invocação do Senhor Bom Jesus.
de Nazareth. O artigo 2' estabelece os seus limites e o artigo 3'

I manda que sirva de Matriz. a capelIa em construcção, na séde .do
mesmo distrito.

� --O povu palhocense tendo conhecimento deste auspicioso
facto realisou grandes festejos, como illuminação externa das poucas
casas existentes, marche Q.ux ./lambeaux, precedida da banda de mu

sica locol "Esperança e Caridade". bailes, etc. sendo levantados cons
tantes vivas ao Presidente dr. Chaves, á Assembléa Provincial � ao

Padroeiro da nova Freguesia, tudo do espoucar foguetes.
-A bella imagem de Jesus de Nasareth, padroeira da Pa·

Ihoça, segundo lemos no antigo jornal O Disperladvr de 14 de
Maio de 1872. que era publicado na antiga Desterro, publicando
informes sobre a capella, então em construcção e que actualmente
serve de Matriz. na Palhoça. assim se refere: «O distincto escultor
portugt:ez, de nome Couceiro, concluiu, ultimamente, uma obra sua.

destinada á cidade de Santa Catharina. deste Imperio, para onde é
enviada esta semana. E' a Imagem do Senhor de Nazareth, que
representa Jesus Christo nC\ acto de pregar . Tem sele palmos de al
tura, e traduz evidentemente o talento de um artista, que teria mere

cidê:1 fâma se menos se escondesse na sua exagerada modestia e ti
midez. Os verdadeiros talentos são assim» ......

lllr
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

(n9me do jogador)

clube a que pertence o jogador

(nome do oolanie)

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

VENDE-SE a quinta casa Bebidas Nacionais E Extran-
da Villa Affonso Mi- geiras No

cholet, no districto João CAFÉ .JAVA
pessôa. Tratar com o pro- Praça 1 5 de Novembro 26
prietario Pedro Cardoso. .J1nlonio Paschoal

o rigorosíssimo e inexcedí
vel aparelhamento de con
trole dos Laboratorios

RAUL LEITE

I SE'RIE �lll
Qual o clube de futebGI

mais slmpatlco?

SE'RIE Ia

�
....

(nome do clube)

(nome do ootanie}

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

(nome do clube)

Os produtos Philips
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 P 1-11L IPS

Casta & Cía.
-- FLORIANOPOLISRua Conselheiro Mafra, 54

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ala.
C(C. Aviso Previ06·1. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala.

de vendas por atacado e a retalho para,'
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLINES-XADREZES-ZEFIRES

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

etc. Colchas, guardanapos. lenços, toalhas de
ba"ho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.
ROUPÚES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundi9ão:--�INOS DE BRO�ZE, maquinas de forragem, fa

brICação de maqmnas em geral, (agb :olas e in
dustriais)-moinhos de fubá, aradrd !)usinas pa
ra carroças, chapas de fogão, et'

d
?

.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB P? enabs
cse)ar do

_iiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVj. .lhlo, libe'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ 1

110S opnmla

Ban�o de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano n. 16
:

(Edificio proprin)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

AL U G A-S E confortavel
bungalow, á Avenida

Rio Branco. Tratar nesta geren·
Cla.

Na:! grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade liO

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inlprescin
divel das necessidades.

A estação alemã DJA. onda
31,381Os., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ameri
ca do Sul.
A's 23,15 corresponde às

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7. 1 5 às 1 1 , 1 5 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemão,

espanhol). Canção popular alemã;
23.05 Radio infantil: A Liza
mentirosa e a Suzana sonhadora.
Peça de lendas de G.L. Dodde-

I
nhoff; 23.40 Entremeio; 23.45

. Ultimas noticias (em alemão);
124.00 Para o crepúsculo do 00- Analise prévia de toda materia prima, fabricada
mingo; 00.15 O nosso concerto 011 comprada.
para o Domingo; 1.15 Ultimas I Analise de toda partida acabada de fazer para ve

noticias (em espanhol); 1.30 Da rificação das preparações rigorosamente exátas das subs ..
Emissora do Reich de Koenigs- tancias.
ber: Hora de recreio nos lagos de Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão por
Masuren; 2.15 E'co desportivo; animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica, de
2.30 .flfinacão de musica. Musi- cada partida.
ca de recrei� em estilo moderno. Prova de constancia do PH, por métodos electomé ...

Dirigente: Eugen Sonntag; 3.00 ricos, de cada partida.
Ultimas noticias(em alemão);3.15 Prova de esterelidade bacteriologica por semeadu-
Leitura do programa (alem., esp.). tras e culturas de cada partidcl.
O mais importante da semana. VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALISA
Despedida DJA, (alemão, espa- DJS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS DE
nhol). CONTROLE.

Irradiação
da Alelba

nha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LOURAS E mOREHAS

Lia T.

Pequenas
notas

Deram entrada ante-ontem e

ont�m na Diretoria do Interior e

JustIça os seguintes requerimentos'
-de AntonioA. Martins, porlei:
ro do G. E. Hercilio Luz, de
Tubarão, requerendo apcsentj,
doria.
- de C. Medeiros dos Santos
professora adjunta, solicitando 3
mêses de licença (Tubarão).
-de Luiz Marcelino Vieira ex.
biblioteGario aposentado co�pul
soriamente, pede a percepção d�
vencimentos.

-da Pref. de Joinvile, pedindo
pagamento de 9:450$000 refe
rente as diarias de J 32 alienados
pobres recolhidos ao hospital "03_
car Schneider",
-de Antonio H. Barreto, pro
fess�r. �pos�ntado de Cangueri,
mumcipio de Imarui, pedindo pa
gamento do mês de Junho.
-de Luiz Gueuther, ex-tabelião
de Notas,. pedindo reintegração
ao aproveitamento,
-de Antonio Augusto Eus(b'o,
delegado de policia de Crt>sciuma
pedindo pagamento de 50$000
de uma viagem de automovel
conduzido autoridades para eL:
tuar um auto de corpo delito.
-de José Alves do Sacramento
ex-cobrador da Ponte Hercili�
�uz, pedindo reintegração no ano

tlgo posto.
-de Hercilio Francisco de Sou.
za, delegado de Palhoça, pedin
do o pagamento de 35$000,
por ter conduzido de automovel
um ferido.
-de René Deeke, ex-agente do
2�. distrito comissariado, pedindo
remtegração.
-de Axel Deeke, ex-agente do
30. d��trito comissariado, pedin
do rerategração,
:-de Caetano Deeke, ex-agens
ieterrnediario do 20. distrito co

missariado pedindo reintegração.

_._- _---._

c/!t. G��e
._--�._--

a Verberando
o procedimento do go
vernador gaúcho

A voz DO POVO

Dr.FerreiraLima

TEMEM-SE
�raves acontecimentos

ANIVERSARIOS

Sra. Miguel La Porta

Conselheiro Herm.Nossa Vida

I3EHTE �OVA

Com o nascimento de Nielsen,
está em festas o lar do sr. sub
tenente Nelson J03é Gonçalves,
da 7 B.1.

.

A. C.

Do sul do Estado chegou o sr.

Tucidedes Negrão.

S t O I t1l "O parz repeliu o vice-rei de 1930 sr,
Juarez Tavora e escorraçará o cor-

����- regedor do sul sr. Flôres da Cunha"
Festejará no dia 11 do corren-

f
g03 anos, têm a representação pa- -a-

te,90 anos de idade, o destacado ra o nosso país de algumas das RIO, 8-0 sr, Macedo Soa �aú�ho que nos deixe socegados.
comerciante, snr. Conselh�iro G. maiores emprezas industriais ger- res, em longo artigo, m primei- \1Tuito gratos pelo seu interesse.
Hermann Stoltz, fundador da con- rnânicas, como tambem, acompa- ra pagina do Diana Carioca, ver- Não se rale com a nosa autono
ceituada e importante firma Herm. nhando o ritimo cada vez mais bera o que considera intervenção aia. Já sabemos que o preocu
Stoltz & -Cia. progressivo da industria nacional da política rio-grandense na poli- pam al facilidades do noso gover-
O nonagenário que hoje reei- brasileira, tornaram-se fatores im - tica .f1uminense. lO, que o torturam os nOS05 desa-

de na sua bela vivenda em um portantes no desenvolvimento da Após considerações iniciais so- guizados caseiros. Não faz mal.
arrabalde de Hamburgo, desfruta economia nacional, seja devi lo a bre a ocupação dalguns Estados rornai íamos a pedir ao bravo ge
excepcional estima e simpatia d� participação em diversas emprezas por inexperientes e inconscientes, neral que trate dos sens aperos.
todos que o conhecem e que per- brasileiras e auxiliando estas na diz que da maré baixa da arran- Cada um sabe onde lhe aperta o

tencem as rodas c.omerciais, indus- conquista do mercado nacional cada revolucionaria, afluiram do rabicho. Não lhe ha de faltar o

triais e maritimas da Alemanha e pela sua rêde de relações tradicio- c storaismo detritos d� todos os que fazer no Rio Grande. Não
do Brasl.'l, podendo se orgulhar de nais em todo o país, ou sej a pe- partidos rio-grandenses e de seu t h;e me a com os extran os, que
uma vida cheia de intenso traba- Ia propaganda e exportação cada erros e insuficiencias deixaram um 'he podem dar adeus de mão le-
lho, corôada de sucesso. vez mais crescente de produtos de travo de malquerença que hoje .hada."

Principiando a sua carreira co- lavoura e industria brasileira pa- lhes pesa em todo o país. =::-------------

mercial em Bremen, embarcou em ra a Europa. Tambem nos cir- Alude aos erros da politica dos Ente Ita I iana
1886 corno único passageiro no culos maritimos desempenha a ca- gaúchos, para acentuar que, des- II d'" •

veleiro .fi Brasileira, para o Rio da Herm. Stoltz & Comp. papel memoriados, entram a repetir as ..U jZ IOn i Ra.
de Janeiro, onde chegou depois de relevante, ha quasi 60 anos, des- faltas Já amargadas. O governa- diofon iche
uma viagem de 7 semanas. Aqui de que a firma no Rio é agente dor do Rio Grande do Sul apre-
entrou para a firma Brandes, Kra- geral do Lloyd-Norte Alemão, en- senta se, extemporaneamer.te. de

.

(E I A R)
mer & Ferreira, da qual, graças quanto a filial de Recife repre- botas, lenço vermelho e cuia de

- - - -

á sua atividade e alta compreen- senta a Cia. Hamburglleza Sul- chimarrão, pretendendo reviver Estação de Roma -2RO:
são do comercio, se tornou socio Americana. Além disto, mantem e-n plena legalidade os abusos. metros 31, 13, kc. 9635.
e a cuja firma em 1894 deu seu serviço de estiva no porto do Rio, violencias e exhorbitancias da vi- (Hora do Rio de Janeiro
nome, passando essa a chamar-se com perfeita aparelhagem inclusi- da cauJilhesca. Tais anacronis- 21,30)
Herm. Stoltz & Cia. Daí em di- ve rebocador de alto mar, como mos não resistem á hilariedade Programa de transmissão
ante, a firma desenvolveu-se rápi- tambem serviços de cabotagem pa- que quasi sempre provocam essas especial para a America do
damente, alcançando a sua posição ra os portos do sul. ridiculas excentricidades. Sul.
atual como uma das mais conhe- E' de assinalar que os srs. O sr. Fbres da Cunha quer Sexta-feira J J de Novembro de
cidas no comercio brasileiro e ele- Herm. Stoltz & Comp. colabora- bancar em 1935 o famoso vice 1935.
mão. Além da casa matriz no Rio ram, desde o inicio, na organisa- rei de 1930. Mas, o sr. Juarez
de Janeiro, tem casas em S. Pau- ção e no desenvolvimento das li- Tavora era 1Jm ingellUo e o sr,

lo e Recife, assim como represen- .

nhas mais modernas do tráfego Flores da Cunha, um sabidão»:
tantes diretos em todas as capitais I intercontinental p�lo dirigivel Gmf O. articulista diz que o país
do Brasil. Zepelin e os aviões da Luftansa repeliu o sr. Juarez' Tavora e es-

Em 1894 tambem foi fundada e do Sindicato Condor, sendo des- corraçará o corregedor do sul.
a firma Herm. Stoltz, em Ham- ta última empreza aérea brasileira Após aludir ao principio da au

burgo, para melhor representação fundadores, funcionando as casas tonomia dos Est!\dos. acrescenta

dos interêsses da casa na Alema- do Rio e de Recife como agentes. o artit:ulisla:

nha. As casas no BrasiJ,desde lon- O Conselheiro Stoltz não obs- "O sr. Flores da Cunha está
lante ter-se retirado da gerencia exhorbitando de suas fronteiras,
direta de seus grandes negocioso 1 ravocando, magoando e insultan·
quási diariamente aparece nos es- do Estados entre si solidaric s

critórios da casa em Hamburgo, DOS seus intimos sentimento, e re

acompanhando o andamento das pelindo a afronta comum da in

transações e sempre manife�tando tervenção gaúcha."
vivo interêss� por todos 03 assun- Pergunta: «Que tem a ver o

tos do Brasil. Especialmente da governad�. do Rio Grande com

cidade do Rio de Janeiro, onde o caso domest:co de Santa
residiu durante dezenas de anos, Catarina, Rio de Janeiro, Para
ainda guarda hoje toda a sua afei- e Maranhão) Quem pediu con

ção. A gerencia geral da citada selho ou opinião a esse imperti-
E t t'd d firma, está em mãos do seu dt!di- nente feitor de casa alheia? ('uencon ra-se nes a CI a e o sr, x.

Helmuth Zímmermann. cado filho sr. R. Hans Stoltz, deito poderà ter, senão negativo,
residente no Rio, auxiliado por o entrometimen:o facioso, in�eres

antigos colaboradores como socios seiro e mjurioso do mandonismo
á testa de diversas casas, e a ve- telegraphico ? já não fi?emos
nerando pai tem a satisfação de tristemente a e.xperiencia do
ver como a obra de sua vida con· "Tenentismo" para, agora. reCo

tinúa a ser dirigida pelo seu úni- meçarmQS a do "caudilhismo r'
co herdeiro--cujos filhos, por sua E prl)segue: "Mas se conta o

vez, tambem já começaram a tra- sr. Flôres da cunha banquetean
oalhar na firma com a mesma do a oposição dos Kondé!rs oU

energia e atividade nunca fatigan- açulando os "Lampeões" do
te, qualidades esta3 que o aniver� candidato Chistovão Barceilos'
sariante até hoje possúe. Quer-lhe parecer que o governo

Cêrcado do carinho de sua nu- federal, tambem, é campo do
merosa familia e honrado pelas seu gado de tempo em tem

manife�tações de aprêço e amiza� po toca rodeio para marca

de das classes conservadoras da- ção e o homenzinho enfeza, aper
qui e dalém mar, este ativo re- tando o ferro nas costelas dos
presentante do comercio brasilei- orelhanos! Isso porém é com o

ro e alemão, póde com satisfação sr. Getulio Vargas.
contemplar a obra grandiosa da I Quanto a CIÓS, dJ resto des�
sua vida. ses Brasis, pEdiriamos ao capataz

As firmas Herm. Stoltz &

Comp.-do Rio, e Hrm. Stoltz
de Hamburgo, acham-se repre
sentadas em nosso Estado, pelos
senhores VASCO GONDIN e

ERNESTO STODIECK JU
NIOR.

Não é LIa Torá!
E' muito mais linda, mais atraen

te; muito mais exótica.
E' a Lia do foctíng da Felipe Sch

mídt rb nossa Escola Normal e da
s -cted 'I '1. 1 'J 'it'1.: 1 •

. E ''Po 1'.:'" .dos sonhos de muita

g ní;'.
Você, Lia, não póde avaliar o quan

to lhe vai bem a côr berrante.
Si eu fosse você compraria um

cento de vestidos encarnados e ver

melhos.
Nunca u:;a!.'iJ. o 'toa côr.
Quanto acs ag.izalhos vejo pouca

coustancla :1 { preíerencía, ora está
de casaco comprido, ora de casaco cur

to de linda péle,
Você é o =oasís" da vida de mui

tos vencidos, pois lhes sabe dar a pa-
lavra cheia de alento.

.

Não vá ficar zangada comigo
como ficou C. C., a minha bôa con

sc.heira.
Já comprei um "Tico-tico" e iniciarei
os meus estudos, tendo como profes
sora uma magnifica lourinha, talvez
--a Princeza da Cidade Paraíso.

Regressou hoje, pelo Comte.

Ripper, após alguns mêses de per�
manencia na Capital Federal, em

tratêmento, a graciosa senhorinha
Mirian Gama D'Eça, filha do sr.

dr. Othon Gama D'Eça consultor

juridico da Republica.

reunião.

.
RIO, 8-Informações recebidas ha pouco da B

'

anunCIam que o ambiente ali é de com I t _
all,

����z��ongresso integralista que o palo ��e�P:�����J�ed:�
Os animas estão exaltados t dgráves acontecimentos.

' emen o, o govêrno,

Clube Lira Tenis

Anuncio em italiano, espanhol
e português.

Blanc: "Giovinezza".
Conversação do "speaker e

respostas ás cartas de rádio-ama-
dores, RETRETA

Transmissão do Estudio de
Roma de trechos d"l. opera: Programa da retreta a s�r
"MADAME SANS-GENS" e�ecutado pela Banda de Mu

de �. Giordano, dírigida pelo slca, da �o�ça Publica: no

pro,mo auroro J�rdlln Ollvelra Belo, no dia
Mo de côros: Roberto Bena- IOdo corrente, das 19 ho-

gli l. ras em diante.
Executores princlpais: Franca

Somigli, Antonio Melandri, Car
Io Tagliabue, Ernesto Badini.

Noticiario en espanhol e por
tuguês,

Trechos para meio soprano in
terpretados p:>r Matilde Capp,mi:

a) Marce!lo: "QueIla fiamma
che m' accende".

b) II vecchieto che cerca mo

glie "(�? '�Barbiere de Sevilha").NotIclano em italiano.
Blanc: "Giovin( z �a".

Dom Néça

Passa hoje a data aniversaria
nata'.cia da exma. sra. d. Otilia
Gü�ofaiis La Porta, virtuosa es

posa do sr. Miguel La Porta,
geente do Hotel La Porta.
A distinta dama que pertence

a uma da� mais tradicionais ía
milias catarinenses, é muitissimo
relacionada nesta capital. será

gr 'inclemente felicitada.

resteja hoje o seu amversano

natalicio a senhorinha Eloá Mai
nold Nunes.

Fez anos ontem a gentil se

nhonnha Terezinha Ramos, dile
ta fdlla do sr dr. Adaiberto Ra
mos, juiz federal neste Estado.

PAZEm AHOS HOJE:

o �r. Mario Vieira;
o jcv(�n João Heleodoro Fer�

relra, grafico da Imprensa Ofici
al do Estado.

Regista-se, amanhã, a data ani
vers1ria natalícia do sr. Domin

go Filomeno, industrial residente
em São José e chefe ,�da firma
FIlomeno & Cia.

cia na Capital, regressou hoje
pelo Comte. Ripper, á esta cida
de, acompanhaao de sua exma·

familia, o sr. dr. Feneira Lima,
conhecido e humanitario clinico.

Ia. PARTe
Marcha Sinfonica n. 9;

,

Ione, Atto 2a. Cena e Dueto.
por E. Petrela.
Froh im Kreise! Deutsches
Volksl�eder Pout pourri--por
0· FreItas; Grande Pout pour
ri da Opereta Ma'zurka Azul
por F. Lehar.

Acompanhado de sua exma,

esposa chegou hoje, a esta capi
tal, via maritima, o nosso distinto
conterraneo e brioso oficial do
Exercito tte. João Digiacomo.

OUTROS PARTEm:

lIa. PARTE
E' do Barulho, Marcha con

t l,giosa-por A. Valente; Lua
tnste-Samba-por M. Aze
vedo; Harmonias Bizarras
Valsa-por Dr. Oscar O.
Ramos; Quando a saudade
chegar-Fax -Trot-por F.
Lehar.

Dep: Alvaro Calão Comprae para vos conen v
cer o formidaveI e economi
co SABÃO lNDIO.HABILITAÇÃO

No Cartorio do Registro Ci
vil, estão se habilitando para ca

sa!: josé Pedro Nolasco, comer

ciado, e d. Juheta Maria Coelho.

HOIVADO

Via aerea viajou, hoje para a

Capital da Republica, o sr. dr.
Alvaro Catão, deputado á Assem
bleia do Estado.

PELOS CLUBES

rHE6Am UHS •••

Contratou casamento com a

senhorinha Asbelina Dias, filha Hoje, ás 21 horas, o Lira
Tenis Clube abrirá os seus ludo sr. Francisco Dias, o sr. An-

-

tomo Mourão, funcionario da xuosos e imponentes salões para
. receber a fina sociedade de Flo

Inspetoria dos Portos, nesta CI-

I
rianopolis, realizando uma animadade. dissima soirée dansante.

.Assim teremos, novamente, no

querido cerele da colina reunido
05 mais seIétos el�mentos do nos

so grand-mond, numa brilhante

Apó� varios anos de residen·

Será celebrada amanhã, ás
J O horas, no templo ortodoxo,
á rua Conselheiro Mafra, a missa
em sufragio da alma de Maria
Mandalis Aterino.

A GAZETA tem o prazer
de felicitar o sr. Conselheiro Her�
mann Stoltl, desejando�lhe inú
meras felicidades.

Cada seção dos La
boratorios Rau' Leite
é um laboratorio em:

Transferido
-

o baile do Club 5

mISSA
pessoal técnico-autonomo, inS

talações proprias;
aparelhamento completo do

tado de controle cientifico não

comparavel nenhum outro, pe
la colaboração dos Departameu
tos Especia li sados.

A diretoria do q�lerido e simr- tico CI b 5 d N bt" J
r. U e ovem roque em seus e egantes e vastos salões no di,tr'to d� J ã P "

'

.

d
.

., �« o o essoa»
por motiVO e ter Sido suspenso hoje o fornecimento da I I'.'ca' I·' I I·d d

\.. uz e etn
aque a prospera oca I a e, lesolveu transferl'r a r I' -

dt
' b·I

ea Izaçao eseu sun U;í1( ai e, que se. deveria efetuar hoje, para sine die,
.

d
,.)S, '=:::or nosso mtermedio, ficam avisados todos os assot:la o' ') d N b

""

. , .C. e ovem ro», que tem presentemente a lhe di
/.

nguMODEL ISSO conterrâneo sr. Pedro Duart� Silva.
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




