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A intromissão do general Flôre -

�;"fI;JIT!::='
da Cunha no caso flumin 6�rise

.'

Um artigo da sr. Macedo Soares .. - "Não se faz GOAL da arquabancada".
der gaúcho "ficará lambetlda os vidros por f6�.ga"

o =u-

RIO, 10-0 sr. J. E. Macedo Soares lançou hoje outras; só ha um meio de ganhá-las ou perdê-Ias:-nelas
no Diario Carioca veemente artigo ainda sôbre a intrornis- entrando. Os que ficam de fóra opinando pódem ser

são gaúcha no caso da eleição do presidente fluminense, «torcidas» ou «penetras» ou -fans- I mas não são cornba
ministro, almirante Protógenes Guimarães, recentemente tentes. Ninguém faz «goal- da arquibancada ...
anulada pelo Superior Tribunal Eleitoral.

..

E continúa:
Nesse artigo, o sr. Macedo Soares focou a 1I1dl- «Ora, o sr. [cão Carlos Machado não é íluminen-

vidualidade politica do sr. joão Carlos Machado, lider se, não é eleitor fluminense, não faz 'politica fluminense «Na terça-feira próxima não poderemos mais dis

gaúcho, ,começ�ndo por salientar o �eu yrovin�i.anismo, nem se interessa, nem conhece, nem sabe bem onde fica farçar com bôas palavras a repulsa categorica e final.'
mostrando-se bisonho «nesta opera·balle�' da politica na- o Estado do Rio de janeiro. Por seu lado os fluminenses, Nesse dia elegeremos governador do Estado do Rio o sr.

cional êle que era um simples -tenorino de caté-concerto-. os eleitores fluminenses, os politicas fluminenses não se almirante Protógenes Pereira Guimarães ... O ilustre con-,

Diz que, quando' veio do sul o sr. João Carlos, já interessam, nem conhecem, nem sabem bem que é o sr. frade, sr. João Carlos Machado não é fluminense, não vo

o caso fluminense estava em eleição. Então, devêra o João Carlos Machado. Que confluencia poderá resultar ta, não participará portanto da eleição do nosso governa
lider gaúcho falar e calou; agora, que o caso arrefeceu, dessa disparidade de existencias entre o bravo sr. João dor. Ficará pois lambendo os vidros por fóra. Todos sa-

devia ter calado, e falou. Carlos Machado e os fluminenses?. bem entrar nas questões politicas' sair bem, é que é di-
«As batalhas da politica, diz o Diario, são como as Depois de diversas, considerações prossegue: fiei'» .

'

«Em politica a distancia que vae da rua dos An
dra-Ies em Porto Alegre á avenida Rio Branco no Rio de

Janeiro, é a que medeia entre o homem que sabe entrar
e o que não sabe sair.

E conclúe:

A Guerra
Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO Redator�chefe MARTI N HO CALLADO JOR.
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OS filhos d�, Duce para VITORIO
um duelo nas ares EMANUELADI5.-ABABA, 10 - o Ministerio do Exterior cornu-

cou aos correspondentes que os filhos do ministro etíope em Londre,
o conhecido miJionario Martim, desafiaram os filhos do sr. Musso·

lini para um duelo.
Os jovens Martim regressaram ha poucos dias de Londr�s,

ondem tiraram o "brevetn• O duelo deverá ser nos ares e obede-

cerá ás regras internacionais dos demais encontros pelas armas.

O chanceller Ato Tasfave Teung desmetiu quI'! Mulu

Gheta o ministro da Guerra do Negus, tivesse desafiado o sr.

Benito Mussolini para um duelo a espada. Afirmou o ministro das

Relações Exteriores que essa noticia vefculada na imprensa do Egíto,
não passa de uma blague fruto da imaginação de algum reporter
á procura de assunto sensacional.

Dois etiopes
desafiaram

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

sessão tumultuo
na Assembléia
Estadual

A PORTA DE ACE'SSO
A' ETIOPIA

MAKALE', 1 O-Em conse

quencin da ocupação de Makalé,
os italianos controlam, presente
mente, toda a região que consti
tue a porta de. ingresso para o

interior do país, sendo essa uma

das regiões mais ricas da Etío

pia.

A AME'RICA E A EUROPA

o situacion [smo
gaúcho romperia com

o sr. Getulio

o GOVERNADOR DO [1-
GRE' REAFIRMA FIDELI

DADE

PROSSEGUE O AVANÇO
ASMARA, I O-Foram re

iniciadas em todas frentes as ope

rações de guerra.
As tropas italianas que ocupa

ram Makalé, estão fortificando
todos as posições. Várias forças
que entraram em Makalé já se·

guiram para a frente.

SuBRE O LAGO TSANA
ASMARA� lO-Segundo a

firma uma agencia telegrafica, as

tropas italianas estão avançando
sobre o lago Tsana. Estas tro

pas estão comandadas pelo gene
ral Maravigna e até agora não

encontraram resistencia alguma.

VOANDO SOBRE ADIS
ABABA

ADDIS ABABA, lO-Pas
sou sobre esta capital ao meio
dia um avião desconhecido que
se presum= pertença ás tropas ita..
lianas.
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GAZETA

I� i'tlgos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três

� 111111 !rmãos, que se responsabn�a p�o 'lUe, exp�e a venda
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correspondendo prazenteíramente a grande :confiar)ça � indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os c�t�rinense:s,torna.ndo_a o único em
pório da elegancia e da f�oda nesta III�d� Florlanopofls, está vendendo

os ma;s variados, VistosoS e bellsslrnos padroes de sedas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhoras e senhorinhas Ilorianopolltanas sempre procuram a famosa
Vasa Tres IrlnãQs, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

IL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
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��ESTAMP
Seda Lamé de
Seda Pelica q50 cores de

Crep Mongol todas as cores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de ::0

cores de

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de

Toil de Soie Cf todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna Cf diversos desenhos de

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

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

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura LINHO BELGA de 2.20 rns. 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$800
Cretone de cores 10 114 de ���,�"t" 6$000

Luvas�e�C�art-e-i-ra-s----------

A R I
6$500 P)r

7$ Por
10$ F()r

A
4$500
4$500
7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancia, por

Capa de pele de J 50$
Renard de diversas qualidades de 100$
Idem, idem idem de 200$

����----

ColchaSdeSeda
---�

550$000
Por 110$000
» 50$000
» 1 00$000

8$ 1 or
9$ -r

12� �

7$5 ,)

10$ »

13$ ,)

10$ �

9$ .)

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

13$
8$

Liiho Irlandez p�ra ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 fij, 13$, IA���l$, 2(J$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho e Cretone

» 10$000
» 6$000

8$
16$

» 6$000
10$oJO»

Sedas ultra modernas!

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

Crep Arnôr, sortimento de l O 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, de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Estamparia das mais ricas 8 mais modernas dG RIO e

encontrar-se-ào só na Casa lRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
r*....,."�1�

Mortm de côres e opala

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

São Paulo

Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
�O cet��. �e com�rimento de' 35$ por 25$000

Carteiras FInlSSlmas ultima palavra de 15$, }O$, 35$, 40$,
--------�r_�il1��5$, 60$, 65$ e 70$000

Capas de borracha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00Idem» » » »» 160$» 120$000
Idem» » ,). » finissima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeavel de homensde 220$ }) 180$000

���-----------
Meias Mousselin

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000
Meias l�jTousseli/l ultimo tipo modernissimo
Ch i/fone te, as melhores meias do Brasit por
Melas de seda natural, reclame

.

Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.p, 10.,,'{' e 11 $000
14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

1 $6 Por 1 $200
2$ » 1 $500
2$000 e 2$'200
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Matriz:
Lages

FL.ORIANOPOL.IS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

AdvogadoPrefiram sempre o íne
gualavel SABAO 1010 de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado

Fitiaes Blumenau - .Joinville - Sao Francisco - Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�Q deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �m Morins e Algodões Machinas de beneficiar �111âdeira �\1;1" Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �J

_rI
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

I�Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios .crn geral para a lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades) cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão.] lvlotores I�
�� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electrícos ..

� lt�����e:d�.r:rbu�c�!�S LouÇ�e�anitaria _ banheiras �:���:;, :r;e1��aldePca��ro t�����issões: eixos, �
�� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes OIeos e graxas lubrificantes �

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveisje. Caminhões FORD Peças, acces- ���Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico -

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
�� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Emprez.a Nacional �e Nav��açâo."Hoepc�e'>-vapores "Carl Hoepcke", "Ann.a." e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rita Mana -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estalelr "Arataca" �
.�U�VAV&7'.D&�������. � ��

Centro de Diversões JAVA

G GO�. • �Ê.@I�*••O. .- �••e

I Companhia "Aliança da Bafa" i I A t t b ,
I FUNDADA EM 1870 II en oe em.
= Seguros Terrestres.e Maritimos II
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil O I

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

em:

Sociedade lmmcbiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
I'

't Se ainda não tnn um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira 'JM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais. -

Planta de urbanismi moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prebitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é

e melhor presente e NatakTue V. S. oode brindar seus filhos.

Linaa Vista Pancramic:a.
Esplenõiõa praia ae lnnhoa,

Optima ncscent ae agua potauel.
Terrenos :ompletamente planos.

A-VILLA BALHEARIA OOTA a:
-

1000 metros õc PontlHerLllio Luz,
BOa õo ô"arõe Gcprtel feôeral, em construrçêlo.

r-,or A� c; upo �s(Qlar 10sé Boiteux.1
a séôe ÕO �istrirto 1oão PessOa.

Servida pelas Linhas de Onnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Floranopolis -Biguassú.

Prestações mersaes desde 30$000
A 50rieôaôe se enrarega õc ronstrucção Oe I?réOios

05 l6tes aõquhu õoe, rneõtnne o pagamento Oe uma entrcõa á

unsta e o resta te em paganento5 menacee,

Informações completas, áRua Conselheiro Mafra, 82
PHO'JE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

SIPP�:;RI MACHADO
��\'�lYIOLE8TIA.S �"

DA ���:
BÔCA. '-�, especiais e

• �()��
horas marcadas

� Raios X
� Diatermia

���V Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

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

de rJlarço de 1934.

Otimo serviço de Bar
Ambiente seléto

Ao som do repertorio do
"Java ...Jornai"

Fiscal--.JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

Adolar Sch arz
Agente de Vapores

Encarrega,se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tó
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapldo
Preços n�,odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA f_

Agencia PJloda�na de Pu
blicações, corn séde em São Paulo,
é autorizada' e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 �

todol OI Eltadol

••

I
Agentes, Sub-Agentel a Ragulador.. da AvariaI am

do. Brasil, no Uruguai e nas princIpais praçal astranllalras.

Agentês em Florianopol i� :

Campos Lobo & Cía.

80rlei08 proprlos, Ires v.z�
por semana, todas as segun
das, terças e sextas·feiras,

+8
,
•
•
O
•
•
•
• Sub-Agentes
e
..........--------------.�----------.--��

Formidaveis

Extração com giobos de cristal.

A max ima lisura & honestidade, �ais, os ser-

L teles são pre8enci�ilJt. pelo pove.
._------

en'" Blumenau e Lages

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEORAFICO ALLIANÇA

Escrítórios em Laguna e· Itajaí

';.'
.

'--s::- ':- .-

'-"''!.l'
(.
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Divisivel por 5

���ª§I=�. �J
I�l
, çq;.J

�
�
�

T��
i'iiiY
kJ,
i$

�
cot. mD direiio: 8'

. 6iWo treuo-r=: tncot, tira �.�
se� fazer, deixando a malha do OI
meio solta, 7 tricot, tira 6 sem ..

fazer, deix.ando a malha do meio'solta, 7 tncot etc.. �'Do avesso:-Carreira de tri'�
���. -
�'Do direilo:-igual á 4a Car.�J

reIra.
. @'Do avesso:-Carreira de tri-�

coto
'li_j�

D d' I '�
.

o ireilo: - igua á 4a Caro ill
reira, �)
D I��

o ave5sf):-Carreira de tri- �
cot: pegando no meio de cac' �lacinho, a malha que está solta
Do drreito:-Desencontrar o:

lacinhos.
DíYi�ivel por ) 5

POR MADAME MARIE

PICADINHO A' BRASI
LEIRA-Pica-se bem ou pas
sa-se na maquina á carne;

BATATAS SOUFLE' - faz-se um refogado com ce

Depois de descascadas, cor- bola, tomate, pimenta do rei
ta-se em tiras a parte de fóra, no, sal, cheiros junta-se a

lava-se e enxuga-se com mui- carne que se refoga bem.
to cuidado, num pano; dei- Tampa-se a caçarola e dei
tam-se em seguida na gordu- xa-se cosinhar só com o bafo;
ra misturadas com azeite, um deita-se num prato com Ia-

pouco quente, e que deve tias de pão á roda e enfeita- PUDIM BRANCO-Espre-
ser bastante; deixam-se co- se com azeitonas. me-se I côco ralado com lei-

VIRADO DE VAGENS- sinhar, tira-se do fogo a ca- te quente de vaca até formar Ponto de Lael n hos
Depois de cortadas e desfia- çarola, deixa-se esfriar e sal- FIGADO 3 copos; juntam-se 4 colhe-
das as vagens, cosinham-se ga-se. Deita-se novamente a Corta-se em pequenos pe- res de maizena, assucar o Do nvesso:-Carreira toda de
com dois pimentões, tambem gordura ao fogo, estando daços e faz-se um môlho de quanto adoce, I pitada de tricot.
cortados e sem as sementes, bem quente põem se as bata- limão, sal, pi�enta no qual sal, 1 colher de mante.iga e I 'Do direilo:-8 de tricot, tira
depois de cosidos escorre-se tas, não todas de uma vez, se embebe o fígado por es- leva-se ao fogo para cosinhar. 7 sem fazer, 7 tricot, tira 7 sem
(. agua. Faz-se um refogado para que estufem. As bata- paço de ) 5 minutos. Leva-se Logo que se desprenda do fazer, 7 tricot, terminando por 8
com cebola, toma-se, sal, tas mais apropriadas para ao fogo em caçarola com um fundo da panela retira-se do de tricot.
cheiros) pimenta e ajuntam- serem feitas por este pro- pouco de manteiga, até que fogo e deita-se na fôrma mo- Do avesso:-Carreira de tri-
,'e as vagens e pimentões; cesso são umas pequenas.] fique corado. Serve-se com o lhada e põe-se a gelar.
�-���,y��. •

Salão "Commercial"

PARA TIRAR MANCHAS I mexem-se bem para que to
DE ALCATRÃO- Todo o mem bem o gosto. Depois)
tecido que tiver sido mancha- junta-se aos poucos farinha
do com alcatrão poderá ficar de milho, mexendo-se sem

inteiramente limpo se fôr es- pre até ficar em consisten
p njado com c1oroformio e, cia.
cm seguida, com benzina ou

terebintina.

Ponto de Lista

PAf�A LAVAR AS OAR
HAFAS-Para limpar as gar
rafas que tenham sido utili
zadas para o leite, deve-se
empregar agua fria com um

punhado de sal.

bem brancas e de formato I seguinte môlho: 1 colher de
comprido, vulgarmente cha- manteiga, ligeiramente quen
madas "sabonetes". te, rodelas de cebola, tomate,

pimenta e uma colher de fa
rinha de trigo. Deixa-se cosi
nhar mexendo sempre com

colher de pau, depois junta
se I calice de vinho branco
e um de vinho tinto, uma

concha de caldo e deixa-se
ferver. No momento de ir
para a mesa junta-se salsa
picada bem fina.

T I
'Do direilo:-4 tricot, tira

sem fazer, ponto a lã para traz, um
4 tricot, tira um sem fazer pon
do a lã para traz 4 tricot etc ..

'Do aVesstl: - carreira de ricot.
Do direito -Igual á ) a. car

rer ra.

am������-�&������R�w�a�__�
ClúbRecrea
tiwo 5 de r.o
Irvembro

n,2NDE-SE a quinta casa

'ti da Villa Affonso Mi-
,

chol et, no districto João
pessôa. Tratar com o pro
pr.ctario

.

Pedro Cardoso.

Bebidas Nacionais E Extran
geiras No

CAFÉ .JAVA
Praça J 5 de Novembro 26
.flnlonio Paschoal

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

Lauro Mendes

6:000$000

i�ecebemos da secret�20. - Construção de habita- dr simpàtico Club 5 de r,ções urbanas e rurais para farni- v.rnbro, do distrito "JOálias proletarias, constituidas em Fessõa" O seguinte cornun
média por cinco pessôas: ado:

30, - Instalação de centros de "Illmo. Sr. Diretor de
-aúd�; !jAZETA, Flonancpotis.jl

4:). - ILstaldção de: escolas Tenho a honra de corr
,jlurnas � noturnas, com cursos es- ficar a V. S. que, em Assei
peciais para menores e adultos, aléia Geral, realizada a

57]em número proporciona] á popu- ,? rente, foi eleita a díre:
Íação dependente de cada enge- 'la deste Ciub, para geri: :i:r

nho, usina ou fabrica; leus destinos no periodo ia �u-
.)0. - Organização de coope- .ial de 5-- 11-30 a 5--11�, no

rativas de consumo em todos os 1 qual se acha assim cr ':'" 'íía
núcleos de trabalhar:lores; rituida: :ii

60. - Gradual adatação dos Presidente, Pedro Dua"
salarios ao padrão de vida com- ilva; Vice-presidente, Té
pativel com as exigencias organi- credo Gevaerd; lo. secre.
cas e sociais de nossa civilização. rio, Alcino Linhares; 20. :

O titular pernambucano adverte: cretario, João Machado; i
«Pregados do púlpito, aos ri- tesoureiro, Nestor Carreirã.

CDS e aos poderosos, resoarão es- 20. dito, Alfredo Kilian; or '
ses deveres corno mandamentos da dor, Lourival Almeida.
I�reja, atento aos destinos daque- Comissão Fiscal: Paulino
les por quem foi sempre sua mis- Silva, Carlos Lehmkuhl e Eu-
são desvelada cuidar. genio Souza.

A obra leiga do Governo no Valho-me do ellsejo para
am\ito restrito de suas atribuições apresentar protestos de alta
temporais, não prescinde, d� mo' estima e consideração
d.J algum, d3. assistencia espiritual (a) Alcino Unhares
das religiões que se imponham li- Secretario."
vremente pelo prestigio de sua fé

E t' d t?e de seu sacerdocio».
. S a oen e .

Deixamos de lado a maneira I Mande nome, edadç e al

generica com que o autor do güns symptomag, com, enve

apelo alude és «religiões», o fáto oppe sella.do p_ara respostas
é que o clero pernambucano foi ao sr. GUlmaraes, á .CAIXA
chamado a prestar serviços da POS I Al N.-23-Nlctheroy
maior importancia ao grau(le Es- E. DO RIO.
tado n<[ ista e �uas classes traba- mw:.io,;!;;:;;IaI__5 &Ii.. 'íii!l".F�.

Ihistas, numa afirmaç&o clara e Ep íIept i coSinsofísmavel de que o padre não

é inimigo do operario, como assoa

lham os pregadores verMelhos.
Da «União»

r

� kombinações
'�. II inteirament.ei ,,\,' � � n ll}t

,

II
�I

D. Ignacia /.lrgaIlo Salazar, Recife - PERNAMBUCO, contemplada
com CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000

Sr. [thamar Mendes Garda, Belem-PARA', contemplado com Rs. 6:000$000
Sr. Waltller Seewald, São Leopoldol RIO G. DO SUL, contemplado

com Rs.

Sr. Luiz Lopes dos Santos, Rio de Janeiro - D. F., contelnplado
com Rs,

D. Maria Olinda Costa, São João Del Rey-MINAS GERAIS, c)n-
tempIada com. Rs.

Sr. José Marques, P1SIfilho Ernesto. Minas do Butiá - RIO G. DO

SUL, contemplado com um titulo liberado de Rs.

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

..
Sr. 1?_omano Crepaldi, MarBia-S. PAULO, contemplado com um ti-

tulo liberado de Rs.

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

templado com Rs. 12:000$000

i nformações com os Correspondentes para o Estado de
Santa Cathari na

Campos Lobo

6:000$000

O clero brasileiro tem participa
do de todos os movimentos bene
ficos á vida politica e . social do
país, cooperando com o seu pres
.igio para o fortalecimento das ins
::tiJÍções ,"ln. } .-"cl r,xi."",üo ri

certos i) bi_; dúj yu� não te. í" {.

.ão pronta solução sem o contin

Vnte d� sua palavra.
Custa m -smo a crêr como os

governantes não solicitam. de quan
do em vez, o apoio que só sa

cerdote lhes póde dar. Aliás, co

nhecemos a participação do clero
em certos movimentos inspirada
pelos proprios prelados, que se

anteciparam ao pedido de cola
boração dos governos.

Lembramos-nos, '::de memoria,
de determinações dos srs. Bi,pos
de Pouso Alegre e de Assis, o

primeiro encarnando a campanha
sanitaria que teve no sr. Belisario
Pena um bravo dirigente, o se

gundo ocupando-se das safras de
café um S. Paulo.
O sr. Secr etario da Agricultu

ra de Pernambuco acaba de di
rigir um apêlo notavel aos srs,

L\rcebispo e Bispos do Estado)
iolicitando a atenção dos mesmos

para as medidas de organização
social do trabalho que a sua se-

I cretarÍa tem em vista.
Andou bem s. s. fazendo esse

apelo, p:>ndo de lado as sua!! con

vições filosofícas e reconhecendo
que «a Igreja Católica no. Brasil
nun:a se divorciou dos grande5
movimentos politicos e sociais de
senrolados na país.»

Os pontos fundamentais do
programa para o qual é solicitado
o apoio do clero são 05 seguintes:
I-fixação de um tÍpo normal

de ração que deverá se assegura
da pelas empresas· agricolas e in
dustriais, a todos os seus traba
lhadores, pelo respectivo preço de
custo, oficialmente comprovado;

--

'0-

I
'I

� O ��-- -

-..- --�.,., .��-

-----:Ji'

�l ,"lIinuça tlnC.lahia
� � ,�<'�UI.it.. liz�IÇãt. S. A.4

____..... , Companhia Brcsüelee poro incentivaI c deu-
\ juer de "a- I� Jtf." .$ envolvimento do Economia
� ft' � caplt&1

IIUbllCl'lpto, ..000:000$000 - Ca.pltaJ teaJ.laa.4o; 800;OOoaOOO
.,,«mento fac-

_

__
",' '1,;;,:,' 8elle Social; S.lúa • ,_--

- - -

cionado.
-_ -- "•. , """""-

Sorteios men- /
saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao I'
numero sor

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

6:000$000

CONSTANTE participação )e 50 alo nos lucros da Soc'edide,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RCSULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
OUTUBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

2.6()3 -- 12.363 -- 11.240 -- 10.910 -- 0.564

6:000$000

6:00J$000

6:000$000

& Cia. Comprae para vos conenv

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDJO.

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infali veI para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal, 2658 -
Rio de Janeiro - Brasil

�

OOR? RESFRIADOS?
Q-U A R A I N-A

�

NAO DEPRIME o
�

C O R AÇ AO�'
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A-GAZETA

I Dr.

Dr. SYLVIO Bl
FERRARO I

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

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
ríamemente á R. Trajano.Sl

P\:cne 1.618

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica-Geral -- Vias Urinarias
...

HcmorrllOidas: - Tratam�nlo
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

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

Consultas:

ii das 1 5 ás 18 horas
\ ---------------

I,'

Clinica de Crianças-Mo

'li lestias de senhoras -- Vias

Urinarias-Doenças do Co

I ração e Puhões-Sifilis
I, Electroterapia - Raios
, "�I

Ultra-Violetas1 I

i '

..

e _I'
'r

C001SULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
rir lirgiãc :Dentista

- RUA DEOD0RO, 30 -

PASCHOAL StMOr�E S. A.
( 'Il I

LI�:õ:I� :��:;:A III:Rua Felippe Schmidt f.' 8

Caixa posl'al12r,) Tel auto 1004 I
Codigo Ribeiro End. Tcig. I

SIMONE

Tvpographia, Estereo�ypia
enraõernação, Pautação, Tra
balhos em Alto �elp.uo etc.

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Tarnandar
é

SE'RIE 8:- Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li
mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas

S S PREMIO 1817-0 brigue «Atrevido de! Sud- é aprisionado-AS BA ... E

I
< S

C brigue brasileiro Ç:,aivola, (20 boccas de fogo, 160 homens),
Diariamente, publicaremos quo- 5erão ronferiàos aos primeiros cc-nmandado pelo então capitão-tenente Joãu Baptista Lourenço daro c:oupons, oiviàiàos em ôucs e segunõos luqor-es. POl'Q a série SIlva, toma, depois d"! vivo combate, junto á Punta de Piedras, 00sedes, ccbenõo aos 5 rlubes 00 A, 00 qual farão parte Atlético,

Capital, ou sejam os fíliaoos á Auai, figueirense, lris e Taman- Rio da Prata, o brigue ./llreGido del Sud (igual numero de canhões.18 f. r. D., Q série A; e aos club z s
ô

or-é, "A 6azeta" ronferirá uma 210 h \ .

d B A' d d I h H1'1'
00 Estreito, Coqueiros, 5aco õos rica taça, mm gravação em ouro;

'r' omens) corsano e uenos Ires, comman
.

a o por o n an-
Limões, 5ão ')osé, Palhoça, l3i- 2. luqur 1 bola tipo i n ql âs c. Ao delI e tripulado por inglezes e norte-americanos.guassú e Tijucas, toõcs não filia- melhor :ogaoor oe futeból---l. lu-

1842-Caxias 110 Su!-O general Luiz Alves de Limaõos, a série 13. gar, uma rnaõolho õe ouro; 2. lu-
Assim, A 6A2ETA quer ras- gar uma rneõotho õc prata. Para e Silva, barão de CJ.xias tom" posse do governo e do comrnandoponõzr aos seus leitores essas os clubes e jogaoores õc série 13 militar do Rio Gl'and� d) SJI, com a missão de vencer a guerra dosinteressantes perguntas: publicaremos oportunamente 05
--Qual o melhor [oqcõor De tu- prernlos que estão senõo cuiõu farrapos.izból? ocecrnerite estuoaoos. 1889 R

._

d Cl b }lI'!'t N R- d J
.

--Qual o clube õz íuteból mais HOTA--Os 'ogaoores DOS clubes - eumao O U 11' li ar-lo 10 e aneiro, o
simpátim? filiaoos não aerüo mnsioeraoos Club MIlitar realisa uma importante reunião em que o tenente-cora-PI'eenrhiõos e rametlôos a esta õ

entro 00 ser!e 13. nel BenJ'amim Comta'lt, com plenos poderes de sem camaradas, in-Reõação os couporis que publica-
m05 oiariamente,--oos õornlnqoa, UM FESTIVAL cita o marechal Deodoro a proclamar a Republica corno unico meioás 9 horas, fur-ae-ú a apuração, de cessarem as perseguições aos militares.corn a presença OOS lntereaacõos.

�

NOTA: Os coupons oe uma sé- Poro a entrega
õ

esaea premias. I 1906--Morte de Manoel Victotino-No Rio de Janei-rIz, que fôrem err-côumerite prean- que se õnrú no õlu 29 oe De- f II d M I \", P
.'

di d' rRua TraJ'ano ri' 1 sobrado �hioos mm a inoica��o oe c\ub� àu zembro Óe 1935 "A 6azeta" orga-' ro a ece o r. anue uonno ereira, me ICO, ora or Joma ista e
, � [oqcôor õe outro ser-re, serão inu- nizará um exceiente festival

õ

cs- i vice-presidente da Republica no quatriennio Prudente de Moraes.
Telephone n' 1548 I til iz cê oe na apuração. �ortivo mm atraente programa. I 912-Morte de Duarte de Azevedo-Fallece em S.I I I I Paulo, exercendo o cargo de presidente do Senado do Estado, o_.....

==--=�'I SE.'R�E A. SE'RilE B'�==' ,,_,"""="'" -.. conselheiro dr. Manuel Antonio Duarte de Azevedo, notavel juris-

Accac iO 1V1 o..
.

QeJal O melhor jogador I Qual od�r����ol�ogador
consulto, ex-ministro de Justiça, no �abinete João Alfredo, etc.

I de futebJ?
DIA IODE NOVEMBRO-S. ANDRE'

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
l7 horas

.."�""""'",..",,..,,,.=""""'-=-"==""""''''' i
Dr. Pedro de Moura F'errD

Advogado

•

re I ra tem seu escrip-

i tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho11P' 1277.

Caixa Postal, 110.

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I (EÓificio raixa

Ag.ricOla)I_ TEl.EPHOHE, 58

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

I � Dr.Renato=

I. ==Barbosa==
ADVOGADO

�
Rua Trajaao, 2 (sob.)

Fone 1325-Atende cha
mados para o interior.

es, Salvio de Sá
Gonzaga

Dr. osvaído Silva I
Saback fi

I'
I
,

i

!
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefon�, f287

- 'WWtw!J2·!

Lojas Ga reia
'n=e t?=$t

Seção

Rua 15 d� Nõvembrl?, 70 SUJMENAU

de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATA1{INA

ATOALHADOS - BRfNS - CORTINAS -- CRETONES

TRICOLlNES-XADRfZC:S-ZEFIRES
(Tíng imento a Indanthren -- cores firmes)

Tecidos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões
etc. Colchas, guardanapo" Icnço5, toalhas de
ba"ho de rosto e de mesa. Confcção de ca

misas, calças, etc. Linhas para bordar.

RoupQES DE BANHO

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

bricação de maquinas em geral, (agricoJas e in
dustriais)-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chilpas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

Grai"''lde cOncurso desporti-I
vo de nA Gazeta" historia

&* .a

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 9 DE NOVEMBRO-S. THEODORO

(nome do jogador) 1555-A ilha de Villetaigon-As riquezas naturaes do
Brasil, despertaram logo a ambição de muitos navegantes. Os [ran
cezes por exemplo, que já se entregavam ao commercio clandestino
de Pau Brasil, se haviam fixado em Cabo Frio, onde levantaram
fortalezas. Foi então que Nicollu Durand de Villegaigon, cavalleiro
de Malta, e vice-almirante da Bretanha concebeu o plano de fundar
no Brasil, uma colonia que servisse de asylo aos protestantes calvi
nistas.

(nome do jogador)

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

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

111i�..:BrtE §!
Oual o clube de futebol.

mais simpatico?

No dia IOde Novembro de 1555, o marinheiro francez,
Entrava na babia do Rio de Janeiro, commandando uma pequena
frota de treze navios. A principio pensou em occupar a ilha de Lage:
achou, porem em melhores condições para um estabelecimento a ilho-
ta então chamada Sergipe, onde fez construir um forte denominado
ele Colliginy, €m homenagem ao almirante Gaspar de Chatilon e

chefe dos cal-vinistas que havia inspirado ao rei Henrique II a idéa
de fundar nesse ponto do globo a França Aniarctica. A ilhota con

quietada tomou o nome de Villegaigon, que ainda hoje conserva

I 789-D. Francisco de Souza Coutinho-Côrta régia
dirigida aos oíhciaes do Senado da Camara de Belem, communican
do a nomesção do capitão-tenente Dom Francisco de Souza Couti
nho para exercer o cargo de g')vé,rnador e capitão general do Esta
do do Grão Pará e Rio Negro, em substituição de Martinho de
Souza e Albuquerque, Dom Francisco de :ouza Coutinho assumiu
o governo a I 5 de junho do anno seguinte.

1822-0 nosso primeiro Pavilhão-Benção e distri-
buição da nova bandeira do Brasil aos corpos da guarnição do Rio

I
de Janeiro. No mesmo diil a esquadra brasileira içou pela primeira
vez o pavilhão nacional, creado por decreto imperial de 18 de se

tembro desse anno.

IrrautBi�çãD
da AmeD�al3

uha

(nome do clube)

(lu!1 O clube de futeb,1
miais simpatico?

(nome do cluhe)

1, (_n_o_m_e__d_o_v_ot_a_n_teJ 1 1 Cn_o_111_e_d__o_vo_t_au_t_e) _

.. dPZM

p;z;r •E�� ",: _�-.. ::.=..� \: _. �::.. _ s

Radio-- Lampadas e Cinema Falado

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

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM ·RADIO PROCURAE OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH IL IPS

duta: muito mão Versos e canções
alegres da escola; 1.00 Jovens au

I tores: WuH]. Hartmann; 1.15

I Ultimas noticias (em português);
1.30 Da Kaiser-Wilhelm-Ge-

A estação alemã DJA, onda daechtnis-Kirche: A Orquestra
31,38105., irradiará amanhã o de Câmara Berlinense Drwenski
programa abaixo, para a Amai- toca obras para orgão e instru
ca dQ Sul. mentos de corda. Solista e diri-
A's 23,15 corresponde às gente: Walter Drwenski; 2.15

3,15 hs. no Rio de Janeiro e E'co da Alemanha; 2.30 Musica
7,15 às 11,15 hs. variada; 3.00 Ultimas noticias
23.00 Anuncio DJA (alemão, (em alemão); 3.15 Leitura do

português). Canção popular alemã; programa (alem., port.). Despedi-
23.05 Radio feminino: Ajuda so- da DJA, (alemão, português).
cial de famílias por raparigas estu-

dantes; 23.20 Musica de viclino
de Paganini. Toca Erich Roehn;
23.35 Noicias sobre a economIa

?Jemã; 23.40 Entremeio; 23.45
Ultimas noticias (em alemão); Praça 15 de Novembro
24.00 Musica ligeira;0025 Ques-I ./]ntonio Pasc/zoal
tÕE-S radio-técnicas; 00.30 Con-.

��-'_:.."""""t.�fP'""'�.�,,=,=��,�"��_�������*M��_����I

Bt Côa ..Cesta
Rua Conselheiro Mafra, 54 FLORIANOPOUS

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Ba��o de
Crédito Po-,
pular eAgria
cola de San ...

ta Catharina

II Dr.t fíl1 in i,oTavares 11
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaoo pela foruloaoe Óe

meoi.rina ao Universioaoe õo
�io oe 'Janeiro. Ex·interno,
por ronrurso, 00 Haspital Órz:
Pronto Sor'orro e oa Assisten
ria Publira 00 Rio õe 'Janeiro.
Com alguns anos oe pratic:J nos
serviços especializaõos no Pro
fessor 5anson, no Rio õe ')0-
neiro--na Policlinica oe 130tafo
ga -- no Hospital oe 5ãa. ')oão

'

Batista ào l.agôa e no Hospital
6affré.·6uinll:').

Chefe de clinica e cirur-
gia de ouvidos, garganta,RECEBE DEPOSITOS I nariz, cabeça e pescoç.)

I do Ho.spital de Caridade
SEGUINTES JUROS: �'" de Florianopolis.

ii'" I Gabinete adaptado para
qc Limitada 5'1· aja. � .

exames da sua especialidade e

CIC. Aviso Prcvio6·1· ala. , com sala de cirurgia propria.
Prazo Fixo 9'[. ala.! Consultas diariamente no

;,,;.;; ............;;,;;;,;;5·.;;.;,.;;;;;; ;;o.�.........._ Hospit�l de Florianopolís.
RESIDENClA Hotel La

l Porta-Fone particular 142�_
�--:::::::-� -"--_'--�-'--

-:::::::.. ._-

Os laborator os
Raul Leite

(Soc. Coop. Resp. LIda.)
Rua Trajano n. 16
(Edifício proprin)

CAPE' BOM SO' f\lO

JA.VA.

PA6AHDO 05

E

Curso Catarinense de rJladureza

V/vI NOVO CURSO PREPARATORJO PARA
ADMISSÃO NO GINASIO CATARINENSE E ESCOLA
NORMAL SECUNDARIA

cla.

."".'

LU G AS E confurtaveJ
bungnlow, á Avenida

Rio Branco. Tratar nesta geren· No dia 15 ele Novembro próximo, iniciará o
CURSO MILTON um Curso eficiente, especialmente
organizado para preparar os candidatos em tres

mêses, cobrando mensalidades modicasNa5 grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade so�

cial ou commercial, o espirita me

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais injpr�scin
divd das necessidades,

Retêm ouro no país.
Amparam 5.000 brasileiros.
São animados no maIOr espI-

rito de brasilidade.
Levam para fóra d� .10Sêas

fronteiras o nome do Bh.i\,,)II .

As matriculas estarão abertas entre 1 e 15 de
Novembro próximo, na Secretaria do CURSO

MILTON, IF'OW::, 1.624

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F. W.

A voz DO POVO

União do omercio, Industria e

lavoura de Florianopolis
almoço

Loura. Meiga e sorridente.
Loura capaz de matar.
Fazendo sofrer muita gente. Festejam hoje o seu aniversa-
Com a forte luz do olhar, rio n t r

. .

h' hOntem, estavas muito graciosa com .
� a iCIO as gentis s:n orrn as

aquele vestido de cabáía esmeraldina. [osefina e Helena Moritz, filhas
Sempre foste engraçadinha. Porem, do sr. JOão Moritz, e destacados

em ti realça mais a côr verde. elementos da nossa sociedade.
Deves colocar o chapeosinho mais

caído para o lado direito e evitar
obumbrar o teu divinal olhar.

Faze assim como eu aconselho que
o agraço de tua mocidade aparecerá
mais acentuadamente. T h

. . .

1), d' dí
ranscorre o)e o amversano na-

ra... erxemos 1SSO. I" d d L
.

dQualquer vestido qualquer lado ta iCiO a exma. sra.. ucm a

que colocar�s o cha;éo, diz bem e
I Boiteux da Silva, esposa do sr.

muito berr, Lavindo Monteiro da Silva.
E's sempre a encantadora F.
Sei que tens imensa vontade de Faz anos hoje o sr. Amadeu

conhecer o autor de "Louras e Mo- Horn, do alto comercio local.
renas" •
E' facíl, êle é como Baudelaire,

pinta os cabelos de verde e veste
BAIA, 10 - �erminou .a roupa fantastica.

gréve dos bancános, os quais E' tipo prócero.
atenderam á proposta que -Até amanhã! preciso escrever á
lhes fôra feita no sentido de Rilda.

retornarem as suas ativida
des no prazo de 48 horas.

Posse de sua nova diretoria e

de confraternização.
Aclamado o nome de A GAZETA

Realizou-se ontem, ás 10 ho
ras, em sua séde, nos altos da
Confeitaria Chiquinho, com a pre

sença de crescido numero de as

sociados, a solenidade da posse
da nova diretoria da União do
Comercio, Industria e Lavoura
de Florianopolis.

Aberla a sessão foi em segui
da lido pelo sr. JVlíguel Malty,
presidente que hndou o seu rnan

dato o se juinte relatorio, referente
á ua gestão:
uPRESADOS CONSJCIOS

MEUS SENHORES. De acôr
do com o que preceitua o art, 9·

paragrafo I' letra D dos estatutos

em vigor, cumpro o dever de
trazer ao conhecimento desta so

berana assembléia a exposição mi
nuciosa das ocurrencias relativas LEI PARA COBRANÇA
ao exercicio de 1934 a 1935. DAS PEQUENAS CONTAS
As r rincipais ocurrencias não são Esta Associação tem estado em

de todos vós aqui presentes co- constante correspondencia com o

nhecidas, mesmo porque o compa Sindicato dos Lojistas do R.io
recirnento ás reuniões e assem- de Janeiro, sobre a lei para co

bléias das nossas associações de brança das pequenas contas que
classe, limitam-se apenas com a o Sindicato está esboçando por

preseaça de alguns membros da di- iotermedio dos seus consultores ju
reteria e um ou outro sócio, seu- ridic. liJ
do esse 11m grande êrro que pra- Logo que o projéto fique pron
ticamos, porque a nossa associa- ta, nos será remetido uma copia
ção precisa o concurso de todos para nos inteirarmos de seu con

nós e até mesmo com devoção. teúdo,
Poderá a direroria que hoje Um outro projéto foi tambem

termina o mandato não ter feito elaborado e apresentado aos de
tudo, mas procurou, com a me- putados da Comissão de Consti
lhor bôa vontade, fazer algum" tuição e Justiça pela União dos
cousa na medida do possivel e Varejista de Belll Horizonte, a

do modo mais rápido e na altura qual solicitou a nossa solidarieda
das suas forças pugnou pelos inte- de. Mas como e�se projéto não

resses das· c!dSSê5. Si maior fosse trl:\z vantagens para o comercio
o nú·nero dos que contribuem não varejista por ser moldado em du
só lO n a parca mensalidade, mas plicatas que não preenchem as fi·
tambem com a sua bôa vontade rtalidades que anseiamos, fizem05
para o engrandeciment() da nossa lhes sentir que já tinhamos dado
associação,cert.1mente teriamos feito o nosso incondicional apoio ao

muito mais ainda. projéto do Sindicato dos Lojistas
que interessava muito mais, por

CASOS EM QUE A UNIAo sabermos que sería uma lei a e-

TOMOU INTERESSE xemplo das que e;xístem em di�

f M versos paizes, como rs portuguezaJunto á Pre eitura 1 unicipaI:
que já conhecemos.

Equidade nos aluguéis das por-
tas do Mercado, localilldas por JORNAL "COMERCIO, IN
estabeiecimentos comerciais.

BOTario para o Natal e Ano DUSTRIA E LAVOURA"

B O jornal «Comercio, Industria
o�;endt:dores ambulantes. e Lavoura», sahiu á luz da pu-

O caso da banha em latas, blicidade em 7 de Setembro de

sem o àesconto do peso da lata. 1934 como orgão desta Asso

Pagamento de impostos atraza- ciação, mas já destinada a passar

dos em cinco prestações e sem
a ser orgão da Federação da

multa. qual somos filiados, logo que a

Junto ao Governo do Estado: mesma fosse fundad:l, razão peJa
Aumento do imposto Industria qual deixou êle de nos pertencer

e PlOfissão. em 29 de Novembro do mesmo Na próxima semana serão expostos na mO!ltra da conceitua-
A falta de elétncidade para a�

ano. da Joalheria Müller os premlOs desse concurso, os quais já foram Dr. Bulcão Viana Três po r d ia
cionar as nossas industrias da Ca- Continu'a adquiridos ha dias. I
pitaI. C t

,- Da Capital gaucha regressou,

Junto a Alfandega: TREINO ar azes do sabado, o sr. dr. Bulcão Villna,
f d h· De o a o d' t té

.

d F C competente clinico.Modi icação o orano rara n V Ire or CntCO a . . D IA
vi5ar conhecimentos nos depositos ' D. solicita o comparecimento C· I I '

de cargas.
treme o so- dos jogadores abaixo para

me mperia, em sessões as

lo de Bom tomarem parte ·no treino que
5, 7, �,30 horf�sl' um

f estupendO°Junto á C:lpitania do Porto:
S _. e emocIOnante I me ar-west-

Pedi'ldo prorogação de prazo UcessO amanha se realIza: D ....FENSOR DA JUSTIÇA
para uma concmrencia de fornc- BELO HORIZONTE - Bôos; Arnaldo, Freed, Ca- Co.. •

•

cimentos. Noticias de Bom Sucesso informam rioca, Gato, Galego, Paraná, Cme Odeon, ?s 7 e 8,3� hs.

Junto á Chefatllra de Policia: que a população daquela cidade Nizeta, Tião, Calico e Vilaim. uma soberba pehcula de aViação,
O caso das esmolas, foi no- está novamente alarmada devido Aquele mesmo diretor pé� CRIMES NAS NUVENS

...
meada uma comissãO para se en- "s novos tremores de telTa. de o comparecimento dos jo- Cine �oy(d, ás 7,30 ho�'1s um

tender com o Chefe de Poii.::ia n povo em panico reclama a ga�0.res Wa)d�mar. e Cruz.e I filme forte e real, BOSAMBO.
neste sentido. I' urg

ute ih �-luelé, cidade de te- solICita da dlretona do Ins I

Junto ao Ministerio da Marr- en,cos com aparelho .. p,eograficos F. C. providencias energicas I Cine 1?ex, ás 7, horas, nova-

pha: afim de ttanquiJisar o ambiente. a respeito. mente DILUVIO.

Pedindo pagamento dos for
neci 'I:cntos feitos aos diversos es

tab-lecirnentos de Marinha, nesta

Capital, S. Jo�é e Anhatomirim
que se achavam atrazados.

Além desses casos para o bem
coletivo, a União tratou tambem
de muitos outros que interessaram
a firmas individuais. Não conse

gu.u ela, é verdade, a solução de
�OJOd. Uns foram decididos satis
toriamente, outros negativa e fi
nalmente os que aí estão por se

resolver, dentre êles o caso das
esmolas que o snr. Chefe de Po�
licia, ficou de resolver depois
que se entender ccm a comissão

�á citada, mas que até a presente
data está sem solução.

Sra. Tufi Amim
Festejou ontem a data do seu ani
versario natalicio a exma. sra. d.
Adelia Arnim, virtuosa esposa fAZEm AHOS H01E:
do sr. Tufi Amim, do alto co

mercio desta praça e um dos
chefes da importante firma comer

cial Tres Irmãos, proprietária da
conhecida Casa "Tres Irmãos".
A distinta dama, possuidora

de altos dotes de espirito e cora

ção, foi, no dia de ontem, mui
tissimo homenageada pelas pessoas
que lhe dedicam amizade e ad- Fez anos ontem o jovem Tulio
miração. Cezar Gondin, filho do sr. Vasco

A Çjazeta respeitosamente, au- Gondin.
gura-lhe felicidades.

LOURA5 E mOREHA5

Terminou
a gr-éve dos bancá
rios baínos

Dom Neça

o sr. Flôres
da Cunha
.. ,

Viajara
RIO, 10.- Corria ontem, no

Palaciõ Tiradentes, que o sr.

Flôrês -da Cunha chegaria amanhã
ao Rio, de avião. Nos meios gau
chos, nada se sabia sobre o as

sunto. Constava apenas que o ge
neral chegaria a esta capita] no

primeiro avião da segunda quinze
na deste mez.

De qualquer modo, afirmava-se
com insistencia que o governador
do Rio Grande desembarcaria
amanhã no Rio.

AHIVER5ARI05

Desportiva
o REDATRES' ( Desportos Terrestres- CYPRIANO JOSE

•

( R Nauticos _ EDU' CABRAL

Magnífica
do consagrado campeão
cidade--Figueirense

vítória
da

F.C.
Em empolgante prélio realizado ontem no gramado da F.

C.D. o forte e destemido conjuntQ principal do Figueirense venceu

a esquadra do Iris, pela elevada contagem de 6x3.
Essa lide foi cheia de lance� impressionantes, resaltando o

valor, técnica e destreza dos players alve-negros.

Muito importante para o
nosso concurso

Atendendo a vontade de diversos diretores de clubes, resol�
vemos aceitar os atuais coupons até o dia 20 do corrente, sendo que
daquela data em diante serão publicados coupons de outro formato,
perdendo, portanto, o seu valor a contar de 20 de novembro os in
seridos ,até aquela data, vigorando, assim, os novos.

Os premias

Fez anos ontem o jovem Mil- Pequen,qS
ton Carvalho, farmaceutico. notê

Deram entrada ôntem na

a senhorinha Maria Hermann; retoria do Interior e Justiç
a senhorinha .Adelaide Silva; seguintes requerimentos;

. O sr. Nereu dos Santos Pe- -.�e Lui� da Silva Moreira p �
reira. d n.o rei�te�ração no car�o (.

.

escn vão distrital do Brétço CFez anos ontem a senhorinha Norte (Tubarão)'\1aria Beirão, filha do sr. Euge d E /J' knio Beirão. -1-"': stevão u ,�ex-diret,do G. E Prof. Baldmo (;ard o-

so de POItO União, pedindo, rei fi

tegração no cargo ou outr o CI r

respondent-,
-de Semen Abdon Carnr eu e"

querendo sua reintegração r to Cé�r"
go de guarda dos mananci ais da
ilha (Serviço de Abastec �iJnentol
de Aguofá capital": �-de Luiz Rovere, ex-c] ",'U
d P I· di 1 no
e a acio, pe mao sua ido_. la

graçao no a�LJgo cargo; '10---de Teodoro D,J Grande
gemam requerendo sua reite�
no cargo de auxiliar técni,

o

Ô:� i Estrada de Rodagem;
Tambem antem deram er.

Secretaria da Fazenda os

Acha-se nesta capital o sr. guiu requerimentos;
João Corrêa de Amorim, alto ftin- I

-de João José Martins e

cionario do Estado. tro, pedindo pagamento pela con"

clusão de uma ronle sobre o rio
Inferno Grande, na Estrada Cam"
pos-Novos Curitibanos;
-de Mauro da Luz Amorim,
eSHivão da coletor utadual de '

Bela Vista, pedindo 45 dias de tI
licença' .

,
I

-de Antonio Miranda Filho pe" a
dindo, por compra, ao Governo e
do Estado 25 hetares de terra. g

Regista-se hoje a data aníver
saria do sr. Colombo ESpindola
Sabino, Iuncionario aposentado da
Alfandega.

Ocorre hoje a data aniversaria
natalicia da senhorinha Carm ....n

Ramagem, professora normalista

Aniversariou-se ontem a exma.

sra. d. Carmen Linhares Coloni-,
viuva do saudoso conterraneo sr.

ceI. Romulo Arquias Cclonia.

Aniversariou se ontem a exma.

sra. d. Flavia Simone de Assis,
esposa do sr. João Assis, telegra
hsta.

CHE6Am UH5 ...

Dep. Tiago de Castro

Procedente da Capital gaúcha
chegou sabado a esta cidade o

deputado á Assembleia do Estado,
cel Tiago de Castro.

Dr. Mario Tavares

Encontra -se nesta capital
dr. Mario Tavares, Juiz de
reito de Mafra.

Dep. Henrique Braune

Chegou do Rio de Janeiro o

sr dr. João Henrique Braune,
Juiz de Direito de S. Joaquim.

jor. Armando Simone

Regressou, ha dias, da Capital
gaúcha, onde fôra em vISIta a

Exposição Farroupilha, o sr. dr.
Armando Simone, nosso coleaa

"

de imprensa do Diario da 7 arde.

Encontra�sej nesta <:idade, vin
do de Laguna, o sr. Ernani Sa
yãu, alto funcionario do Ministe
rio da Agricultura.

Eng. Remo Corsíui

Encontra-se nesta cidade, vir.
ao do Rio Grande do Sul, o aba�
lisado engenheiro construtor, sr.

Remo Cor�ini.

OUTR05 PARTEm:

Seguiu hoje para Curitiba Via

Jaraguá o academico Danilo C.
Ribeiro.
Viajou ontem para a Capital

Federal de regreiso sr. des. Ma�

noel Camara.
O governo do Estado fez-se re:

presentar no embarque pelo sr.

cap. Ernesto Nunes, chefe da
casa militar. e

,.

A6RADErtmETO i

Do sr. ceI. Vidal Ramos, sele
nador federal, recebemos o seguir"
te cartão de agradecimentos P" ,

motivo da nossa noticia refererSltfe
ao seu aniversario natalício:

_ 1Vidal Ramos agradece cara

J'i'aimente com afetivo abraço d<le
velho amigo.

.

.

,ml55A

Maria Mandalis Aterino-1
Ontem, ás 10 horas, á Clt)aConselheiro Mafra; 43, foi rez a.

da missa em sufragio da alma ( la
sra. d. Maria Mandalh Atenn I

saudosa esposa ds sr. Miguel At
I

rino, conceituado comerciante de .s

praça.

EHLArE

Consorcia-se, hoje, com a: ,e

nhorinha Carmen Silva, o I
SI

Berto Lobo. j l
Paraninfarão o ato civil (!� sr,'

Aristides Maria e sra, e 'a ) se{
nhorinha Mária Ramos e o

Benito Araujo.

Usaro SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
o� pontos de vista.

et

jil
nl

Ue

iaj
ad
ío

Hoje encontrei um colega,
.

Um pobre funcionário,
Que como os outros levava
A sua cruz ao Calvario.

io
Descuidado o coitadinho,
De lutar já fatigado,
Nem por sonhos calculava
Que andava sendo espiado.

A

A
mE
s (E, aG dobrar de uma esquina,

Teve um susto-confusão!
-Ao seu en(ontro marchava
O moço da prestação.

T. M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




