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pensamento governamental, não só macerada por um fingido martirio, púdio público po��t�mà�I-i�:<ab(-
o fáto de pos�uirem eS5es. agit�- po.r umas hipotfticas perseguições, rninação e .sem m��t,�F���Y�sdores armas de guerra cuja on- veiu, a contragosto de seus corre- consequencias para a cõTétlvldade
gem não querem explicar, como ligionarios, provocar á divulgação que sua ambição sem "freio e pe
ainda que um dos prisioneiros os- a palavra oficial sobre tão negre- lêgo"ha de forçosamente acarretar,
tensivamente vinha pregando a gado aSSU!1to, desmascarando esses refletindo-se até, possivelmente, na
revolução, no sul do Estado. falsos prolétas que, obcecados pe- vida da Nação inteira.

Desta fórma, o representante da Ia ilusoria ostentação do poder, Insensatos e egoistas, desertô-
oposição, como aquela raposa su- conturbados pelo Iascinio dos al- res do ideal politico, êles se con

tilmente sagás que um dia foi tam- tos e rendosos postos administra- prazem em brincar infantilmente
bem lograda, forçando, agora, pe- tivos, teimam, sem escrúpulos, em com uma bomba, que-queira
la ma iuilage da exploração poli- preparar o assalto á administração Deus! -não lhes estoure nas

tica, uma fisionomia ridiculamente catarinense, sem atenderem ao re· mãos.

PROTESTANDO Replicando, ôntem, no parla- de Araujo, com a autoridade e

f mento catarinense, á astuta incri- o prestigio que lhe empresta a sua

ROMA, 11-Noticia-se O 1- fi I
I'

. minação, que ao governo do Es· comissão o cial, assegurou aos seus

cia1mí:'nte que. a lta la enVIOU
d fi' d d

. .

t pares e ao povo catarinense que,
uma nota ás potencias san- tTa. o dzeraCo ePduta o mmons.a

não obstante estar o governo in-
cI'onistas, protestando contra iago e astro, e supostas pu-

- bit '
.

municípios ser teiramente senhor da situação, as

a aplicação das medidas co- soes ar I ranas nos •

I ranos,
o lider da maioria, sr. I vens prisões se justificavam na lei de

ercítivas. ������!������ Segurança, porque em verdade no

UM DISCURSO Estado se vinha tecendo a trama

impatriótica de ambiciosos, que
I visavam a subversão da órdem
pública.'

Precisou, mais. o Intérprete do

GUE·R
italo-etíope

A PALAVRA DO DUCE

ROMA, 11 - As tropas da

go,]a 'nição daqui de.sfilaraI? em co�
r e :loração ao amversano do rei

Vitor Emanuel.
O Duce apareceu á sacada do

palacio de Veneza, pronunciou
akuma� palavras que fizeram a

ro�lt'dlo vibrar.
'Diíi,e o sr. Mussolini que a po�

pulação da capital da ltalia não

tinha vista senão uma pequena

parte das forças militares que a

Italia, hoje, dispõe para a sua

defesa.
E,tas [oças, com o :seu apare

lhamento belico, rr as sobretudo
cori 'J seu espirito de cisciplina, I,estavam prontas, em qualquer!
emergencia, a defenderem os di

rr itos e cs interesses da patria e

da politica fascista.
Acentuou que contas velhas

'nham de ser ajustadas e que
inda um a Italia cumpria o pro·

-

rama que lhe foi traçado.
As últimas palavras do Duce

oram abafadas com vibrantes ma

nifestações de aplausos á politica
do chcle do governo italiano.

A INGLATERRA ARMA
A ABISSINIA

LONDRES, 1 I - O go
verco da Etiopia acaba de fa
zer uma grande encomenda de
armas e munições ás fabricas in

gleza de armamento. Este será
remetido em dezembro para o

j orto do Barbera, na Som:llia
inglêsa, de onde será transpor

-..1.-,,\ pala a Abissinia.
ri'

I QUILOMETROS EM

TRÉS DIAS

�ARRA, 11 -O avan

iano na frente sul prose
Jpidamente. Segundo alguns
licados, as tropas da pri

.. linha teriam percorrido em

fs dias cêrca de 240 quilome,
Iros.

BOMBARDEADA DE
GABUR

ASMARRA, l1-A «Agen
ia Reuter» anuncia que aviões
talianos causaarm grande quan
idade de vitimas, quando bom
ardearam Degabur, que fica na

egião de Ogaden, A mesma

gencia diz que alguIls arabes e

regos foram vitimas do bombar
eio dos aviadores italianos.

o ASSASSINIO DO RAS
S NASIBU'

ROMA, 11-0 correspon
ente do Papaia de 1?oma, em
jibl)Llti1 capital da Somalí
ndia francêsa, comunica
ue, segundo informaram os Iiajantes recentemente che
ados de Niredava, oras
íope Nasibú foi assassinado
Harrar, pelos seus pro

ios comandados.

AVANÇANDO
ASMARA. 11-- Foi ofici
mente anunciado que as for
S do general Grazziani que
eram na frente da Somali
dia avançaram nos ultimos
s 150 quilometros além de
rahei, rumo a Sassa Bené.
Não foram fornecidos mais
talhes.

SEMPRE

"ARCO-·IRIS"

No ambiente tempestuo
samente anuviado da Assem
bléia Estadual, ôntern, o

discurso do sr. João de Oli
veira, definindo a sua posi
ção na politica, teve o po
der desopilante de trazer,

após o grave incidente, os

seus pares e a galeria sacu

didas por uma intermínavel
gargalhada homérica. E por
um momento, o riso franco
uniu adversarios, aplainou
dissenções, extinguiu parti
dos.

Aliás, em principio, o

simpático deputado minorista
teve o gesto nobre, e raro

nos tempos bicudos que cor

rem, de confirmar plenamen
te declarações que nos fi:zera
e que fi Gazeta ha dias
divulgára.

Para explicar a sua po

sição nos tres palcos da po
litica democrática-o nacio
nal, o estadual e o munici

pal, precisou o curioso de
putado sulino dividir a sua

conduta, como aquêles co

nhecidos chins malabaristas,
em tres sectores, inlluencia
dos por tres outros impera
tivos - o de prestigio do

prócer situacionista no mu

nicipio, o de céga obediên
cia partidária, chamando-se
«títere e autómato», no le :

deral e no estadual, e ra

zões de órdem sentimental
que o impelem para o atual
governador de Santa Cata
rina, ror «laços de compa
dresco> .

Devemos, contudo, frisar
:im ponto desse sensacionai
discurso, que, com rr,uita

propriedade, à saída da agi
tada sess[o, o sr. Marcos
Kan_, sorridente, chama
va de "arco-iris",

Foi quando o enigmático
deputado sulino avançou
mais ou rr e :lOS o seguinte:
- «A p Irte em que o

mesmo vespertino afirma que
eu declnrára estar solidário
com o general FJôres da Cu
nha, tambem é verídica, por
enquanto, pois, quando o

meu p:!rtido variar (sic), so
lidarizando-se com o sr. Ge
ru1i) Vargas ou om o go
vernador paulista, ou, ainda,
com o sr. Artur Bernardes,
eu, sem discutir, acompa
nharei a decisão partidaria.»

Desse trecho, conclue-se
inelutavelmente:

'

1 o.) que o sr. João de
Oliveira é realmente um Iltí
tere";

20.) que a minoria está
com o sr. Flôres da Cunha,
por enquanto;

30.) que a solidariedade
ao sr. Getulio Vargas seria
uma Variante da atitude par
tidária, ou mais claramente:
quem está com o sr. Flôres
não está com o sr. Getulio.

40.) finalmente, dizendo
se preso ao rigorismo da dis

ciplina pardidária, o sr. João
de Oliveira testemunhou de
público o seu constrangimen
to em combater o «compa
dre Nerêu».
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Sem quaisquer ligações politicas.
Redator-chefe MARTI N HO CALLADO JOR.
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II licia do Distrito. I POLIT ICA &I n r IgaS E' destituido de. todo fu�da-

.

mento, conforme fOI presenciado PO L I T ICOS
���������������d������-����d��.!!'" o ataque que foi feitão contra a

sobre a Fe eraçao e honestid.ade do Capataz Bernar- Aspirou o cópo
Pesca -.,. Uma nota cfa"'ial des, pOIS o pobre homem nel�l Comentava-se hoje numa

.. ...,
siquer possue u.ma cas�.dc madei- roda política o incidente
ra, quanto mais de tijolos, para ocorrido ôntem na Assem
abrigar {.l, sua familia; no fundo bléia Legislativa. Dízia um
do mato, num grotão, está [ican- republicano:
do um casebre; fonado de pa- -O cópo arremessado pe-
lha.

.

lo Ivens não atingiu o Cid
Pelo ex�osto licam demons- Gonzaga por uma razão mui

tradas as mfundadas acusações to simples. E' que foi des
que só vizam embaraçar a bôa viado de sua trajetoria, vis
marcha dos serviços da Federa- to que o macrobiano par
ção, lamentar sr. Tiago de Cas-

Pedimo� assim a publicação da tro O aspirara sofregamente,
na nota acima e pelo que desde pensando conter outro li-
já nos conles iarnos gratos.

I quido
... Mesmo que alcan-

Pela Federação de Pesca. çasse O alvo nada ocassíc-
Mario Couto naría, pois, o Cid tritura ...

PresideJ;lte vidros. foi uma decepção
para o Ivens quando soube
desse esporte praticado pelo
Cid.

Pulverlzande

sideração os Iátos narrados pelas
colunas do jornal f1Diario da Tar

de}', a Federação das Colonias
de Pescadores, deste Estado, ou

viu, no local das supostas ocur

rencias, as pessôas citadas nos

aludidos artigos, bem como de
mais pessôas idonêas que, de
qualquer modo, pudessem eschre
cer as apontadas acusações.

Foram ouvidos, tambem 05 pes
cadores incursos nas multas que
deram causa a essas queixas.

Os senhores J�ão Batista da
Silva, Francisco Paull) Pereira,
JoãO Joaquim Oliveira e Thomaz
Joaquim Venturl:\) em seus depoi
mentos prestados na presença dos
m. tenente José Maria Pinto, Pa
trão-Mór da Capitania; Manoel
Alfredo Sárda, presidente das
Colonias Z 9 e Z 32, e ,pos
membros diretores da Federação,
Mario Couto e Jotl Souza, de
clararam q'le nunca foram maltra
tados, nem insultados, quer pelo
cabo de marinha e praça, quer

pelo capataz, Bernardo e direto
res da C')lonia; pelo contrário fo
ram sempre bem rratados e tanto

assim q�e não tinham nenhuma

queixa a fazer contra os mesmos.

Sobre o fáto de o capataz Ber-
--------------------------------

Pelo nosso urbanismo
o operosa prefeito da ca
pital atende um anseio

dos municipes
A Prdeitura Municipal desta cidade lavrou, hoje, a escri

tura de compra do predio nO. 28 da Avenida Trompowsky, e

terrenos peltencentes ao mesmo, adquirido do sr. Teodoro Ferrari,
pela quantia de 14'800$000.

H Originou a compra desses imoveis a urgente necessidade do

arrar -----------------1 prolongamento da rua Luiz Delfino, ligando a rua Alves de Brito á
Avenida Trompowsky.

Inidativa pública, ha muitos anos empreendida e sem solo
ção de continuidade, passou a constituir para os moradores da loca
lidade e redondezas uma velha aspiração, que se almejava vêr rea

iizada.
. Qnanto mais que este relevante melhoramento vem beneficiar,

em grande parte ás Crianças que cursam o Grupo Escolar "Silveira
de Souza", facilitando,lhes o acesso, até então realizado com enor

me distancia e perda de tempo em ruas que circundavam aquela casa

de ensino.
Merece, pois, seja destacado, mencionando-se elogiosamente,

o gesto do sr. Olivio Janullrio do Amorim, operoso e ilustre Pre
feito de Florianop0lis, beneficiando á nossa Capital, no embelezd.
ménto urbano, como tambem atendendo com prónt:dão aos justos
reclamos dos seus munícipes.

Ha dias, "Diaric da Tarde"
veiculou umas tantas insubsistentes

reclamações:de pescadores respei
to a supostos máus tratos e exces

sivo rigôr que, diziam, eram tra

tados pela Federação das Colo
nias de Pescadores de S. Catari-
na.

Hoje, sobre o mesmo assunto,
recebemos a seguinte:

nardes se entregar ao VICIO da

embriaguez, foi apurado ao con

trário, com os depoimentos do se

n'ior Manoel Sebastião da Rosa,
n -gociante do lugar e de dona
ponciana Maria de jesus, a po
bre viuva de que fala o jornal e

que fôra obrigada a vender uma

saca de café para atender ao pa
gamento de mensalidades, Esta
senhora declarou ainda que tal

Continúa na 6a. págtna

�OTA OFICIAL DA FEDE·

RAÇÃO DAS COLONIAS
DE PESCADORES

«Florianopolis 11 de novem

bro de 1 935. Tomando em con-

aconteceu, e sim pagou as suas

mensalidade, conforme disse, ex

pontaneamente, e, não forçada pe
lo capataz, afim de ter os seus

documentos legalisados.
Bôas reierencias ao Capataz

Bernardes fez amda o senhor
Targino dos. Passos Pacheco,
professor municipal de Ponta das
Canas, e que é, tambem coloni
sado. As duzenlas tainhas reti
radas pelo pobre e honesto Ca
pataz fo:am destinadas a j-sus,
promessa feita pela alma cristã do
[5ardo Bernardes, num ano em

a pesca tinha del1linuido conside
ravelmente. Como por mil<lgre,
no p�imeiro lance foram moctas

mais de mil tainhas e por conse

guinte. cumprida a promessa,
com a doação de duzentas, tai
nhas} pelo proprietario da embac
c Sã:>, a quem Bernardes havia
feito a propasta e pelo mesmo

fôra aceita. Essas tainhas forão
vendidas por oitenta mil réis,
quo:\[ fa que está reservada, aguar
dando sómente a festa do referi
do Santo.

Todas as declarações presta
das e acima relatadas, acham-se
na Federação á disposição de
quem desejar certificar-se da ver·

dade. Oportunamente serão ou

vidos nesta Federação os srs,

Lino Texeira, por não se achar
na localidade por ocasio do in

querito e o sub Delegado de Po-

Salão "Commercial"
R. Conselheiro Mafra. 9 !'Ed. l'vlercado)
Barbeiro e CaLelleleiro

sériamenle ameaçada
DJIBOUTI, II-Sabe-se estar eminente a ligação

das tropas italianas de Assab, com os grupos de Moham
Meà Yayo sultão de Aussa. Este deixou Adeleguibo com

5.000 guerreiros e está sendo seguido por varias tribus de
Aussa. Se estas previsões se realizarem, o terceiro centro
de ação passaría a ser a zona compreendida entre o Tigré
e Ogaden, ficalldo em má situação os abíssinios do nor·

te.
Diredaua e Harrar já estão séríamente ameaçadas

pelas tropas do general Grazziani.

Congressu do
L�beral

Partido

Diretoria Municipal
Reune�se hoje, ás 20 horas, em sua séde á rua

Trajano o diretoria municipal de Florianopolis do Parti
do Liberal Catarinense para escolha de dois delegados e
dois suplentes ao congresso daquel::t agremiação partidá
ria.

Congresso do P. L.
No próximo dia IS, ás 20,45 horas, reune-se no

suntu000 edificio do Cine Rex, o Congresso do Partido
Liberal Catarinense.

O Diretoria Central já recebêu comunicação de to
dos os municipios cientificando·o da �scolha dos delega
dos e seus suplentes ao grande conclave político.
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LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000Linho de cores de 2.20 rns. de larzura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 rns. de largu7-a de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 rns. de largura 5$800 NCretone de cores 10 114 de J;��--.���� 6$000 II.Luvas"'e�Cartel'ras
Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade O�O cet��. ge com�rimento de 35$ por 25$000 �Carteiras FlnISSImas ultima palavra de J 5$, .50$, 35$, 40$, ift

__________
. �����5$, 60$,65$ e 70$000 VICapas de borracha�

� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por J 00$. >00 fi)� Idem) » » l>>> 1 60$ » 120$000
� Idem» »

.

;) » finissima de 200$ » 1 80$000
i Idem» » Impermeavel de homensde 220$ .» 180$000 «ij ����

b Meias��rJfousselin�

��1H:
Meias A;ousselin ultimo tipo modernissüno 9 -10 J-eh ;ff. t ..p,. ,'1' e 11 $000ittone e, as melhores meias do Brasit por 14$000MORIM de cores sortimentocompleto de 1 $6 Por 1$200 b Melas de seda natural, reclame 7$000

Opala fina de todas as cores' de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e ] $500 f1Jt

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

Gravatas, sortimento sem igual por preços fantaslicos >�
� O G=. � �_I• O �«'t(��

. � . .t�

:: ua Felippe Scmidt I A CASA TRES IRMÃOS, T E L E F' O E fl I:t)ô1 é a única que vende as suas fj; �cadorias 20'/. mais baratc que �
O fIJ 2 2 I as praças, do Rio e São Paulo, I O I O
e I visto serem as suas compras fei- II .' !
• � diretamente. �

G
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G • � e a orgu o 1.10 povo �(t� -é' � �
• e==ode FLO R IA iii I) II O �� IS®-* �
correspondendo pra�enteíramente a gr.ande con'fiança e indíscutlvel
preferencia que lhe dispensam os cat�rlnense�,-torna.ndo-,9 o único em
pório da elegancia e da �add nesta II�d� Flor,snopoll3, está ver")det,do

os ma;s variados, vistosos e bellsslmos padroes de sedas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezfia qtiBe �s pr�ços serão
rnantidos e permallecerão firMes pois não e,e trata de liquidação
As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
Vasa Tres Irlnãos, pela fidalguia do trato e pela excetencla e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

IL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
�fi;e����-,������������������������'-���""'==�=�-�.·�"""*,�""�'w,::""�=nrr�"""",,,,,,,�..

":!:"4i�mrn����,�.."�..�k'Mm"����-�.o�GUE
� 0-------------------------
. �
•• ESTAM
Seda Larné de
Seda Pelica q50 cores de

Crep Mongol todas as cores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �\O
cores de

Crep Marrocaín, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ile Soie q todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna CJ diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONGÓL FRACÊS sortimento completo de

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

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

P Ao Fi I A
6$500 P)r 4$500

7$ Por 4$500
10$ For 7$500 o

r
z

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por
Capa de pelede' 150$Renard de diversas qualidades de 100$Idem, idem idem de 200$

r.;:��'-��!.�

COichascfe-S-ed-a-------
Colchas de seda com 3 bicos 36$000COlch_a_s_d_e_s_e_da_c_om_f_ra_n_ja����_. 4_0$000Linho lrlandez para homens

550$000
Por 110$000
» 50$000
» 100$000

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

8$ 1 or
9$ "

12�
7$5 ,)

10$ »

13$ ,)

10$ .)

9$ ,)

13$
8$

» 1 0$000
l> 6$000

Linho Irlandez para te�nos de hOmêI1S, artigo modernissimode 10$, 11 $, 13;;, 14$�.]�����$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
Linho e Cretone8$

16$
» 6$OClO
» 10$oJO

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de GazelIe, sortimento de 18 cores de 35$

, Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Clziffon Francês da melhor qualidade de 60$

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

Estamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo
encontrar-se-io só na Casa TRES IRMAOS

13$000
12$000
12$000

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

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem

Crep Iingeries Estampado Idem
Crep Estampado de
------.---------���---------------

M ortm de côres e opala
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Carlos •

Blumenau - _Joinville Sao Francisco � Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Matriz:

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cf pia ac'ia-se

arc:hivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

e melhor presente e Natal que V. S. sode brindar seus {ilhos.

Llnaa Vista Panoramica.

Esplenôiôa praia ôe banhos.
Optima nascente ôe agua potouel.

Terrenos completamente plcnoe,

A VILLA BALHEARIA Dl5TA a:

. 1000 metros õc Ponte Herdlio Luz,
N

-

800 õo 6"anôe Quartel feõeral, em conetrucção,
,:,or �� r- upo Escolar losé Boiteux.1

a séõe ôo Distrido 'Ioão Pess6a.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A Sorieôaôe se encarrega õc ronstrurção õe Préôio�

os 16tes oõqulrr ÔOS, rneõtcnte o puqcmento ae uma entrcõc a

unsta I? o resta te em pagamentos menacee,

ln/ormacões completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
,

PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934

�_��9A'I&��������������
��
��
m
; FiliaeS edrn:� Secção e

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras

-

para lemos FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeíra
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios,em geral para a lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Loromoveis, Motores de esplosão I lVlotores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de-jantar - talhe- electricos

� ,

Sabonetes e Perfumarias res Material em �geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoyeisele. C�mil1hões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sonos, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nêcionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Empreza Nacional de Navegação. "Hoepc��e"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e H�Jlax'

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" -.:abnca de�Ge�o "Rita Maria" - Estaleir "Ardtaca"

e�PavAVaV27&t�����I��m�ht'ij������l��j�����5������� &t2�
.�������

Centro de Diversões JAVA

• IS�������::==���D eo••o... • . o�e�••�. ���@l�ee�.�- O-----�;��g.�@hM

I Companhia "Aliança da Baía" i � A·. §
.. -t. b

Cf FUNDADA EM 1870 .�. In· oe .

• GO

I Seguros Terrestres e Maritimos II
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • e

e

Agentes, Sub·Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguai e nas prlnalpais praças estrangeiras.

.,
Agentes em Ftortanopol ts :

O I:
., Campos Lobo & Cía. e.
• .e.
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 • �
G TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA e �
: Escrítórios em Laguna e Itajaí I �
I Sub-Agentes em Blumenau e Lages I �
........-----.-----.._o••••�w���eOG®-- �@@G����

Ao

FL.O
Lages

som do repertcrío do
"Java-Jornal"

Eiscal .a..JOSE' MARTINS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

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

de lViarço de 1934.

O-limna s�rv�çD de aar
Ambiente se;éto

Dr. Pedro de Moura Ferrõ

AdvogadoPrefiram sempre o ine
guaJavel SABÃO 1010 de
Cu-itiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado

,
�-'M'ifHJ= tmifFti!_QM'!fJWW�!S&ª+11P*±Wt,tffitt

��
Praça 15 de Novembro

lJ.lOLESTIA.� ,.

DA.. Com

Schwarzpreços
especiais e

horas marcadas
Agente de Vapores

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

porto do NORTE e SUL
SerViço garantido e rapido

.

Preços n,,;odicos
SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

BÓUA \.�
·NA� Raios X
W�� Diatermia

���
Rua FeliP:�:::t:e:;

,m.
&$ -

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
j 3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agencia ffIiJtod]e:r'3[18 crie Pu
blicaçõeslP corri séde em São Paulo.
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112

todos os Estados ---------------------------------------

Formidaveis sorteias proprios, tres vezes
por semana, todas as saguna
das, terças e sextas-feiras,

Extraç ao com giobtJs de cristal•

Amex!ma 1i�lJra " hones�idad�, pois, 0$ sor
teios S�I) p:resenei�dcG pelo povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

prestados pelos meus colegas da
diretoria, João Di Bernardi, Feris
Boabaid, Oscar Bonnassis, João
A. de La Martiniere, Elíseu
Francisco da Silva, José de Oli
veira Carvalho, José André da
Costa, Alexandre Borges, F;rmi-
no Lourenço, Otilio Lisbôa, Fran
cisco !'vido e Alcides Bonateli,
que nunca deixaram de prestar
o seu concurso na reuniões da
diretoria, auxiliando eficazmente a

presidencia e estes agradecimen
tr.s são extensivos aos dignos co

legas Oscar Cardoso, Presidente da

Federação; Manuel Donato da PORTO ALEGRE, 10-0
Luz e Miguel Daux suplente; que sr. Luís Aranha, que se acha
solicitas atenderam sempre com a presentemente em Itaquí sua

inteligencia e critério, 05 apêlos terra natal, falando a um jor
desta União. nal local, desmentiu formal-

Terminando, convido ao presi- mente que tivesse vindo ao
dente eleito sr. Americo Campos sul em missão politica.
Souto a tomar posse e bem assim Afirmou ainda o sr. Luís
aos demais diretores srs. Paschual Aranha q ue o sr. Oswaldo
Simone, Severo Simões, José Arau- Aranha não é nem nunca será
jo, Noberto Silva, Eduardo San-I.:andidato á presidencia da
tos, Nicolau Savas, Teodoro Fer-, Republíca, como sucessor do
rari, José Cravo e Francisco Ber- sr. Getulio Vargas, mesmo

ka, e, ao mesmo tempo, agradeço porque se considera definiti
a todos os presentes o compareci- varnente �fastado da politica.
mento hoje nesta casa.»

lA
Unuào do Comercio, Industria e

Lavoura de Florianopolis
I

i \ m30sse de sua nova dire�oria_ e almoço
�' de confraternlzaçao
� Aclamado o nome de A GAZETA
i Conclusão do numero anterior

�
� SECRETARIA 'I 3) extinção da licença de mas-

� Os serviços da SecretarÍa en- cate;
..

� tregues ao encarregado da mes- 4) solicitar aos poderes compe

i .

ma, foi intenso e atendido com tentei a decretação de uma lei que
,

pontualidade. Foram expedidos garanta as pequenas co itas, sem

79 oficios, 16 circulares e 6 te- onus qualquer para o credor, igual
Ícgramas e recebidos 89 oficios, ao que foi estipulado pela União
4 cartas, 2 cartões, 1 mernoran- dos Legistas do Rio de Janeiro.
dum e 3 telegramas.

Dada posse a nova diretoria Ia- TESOURARIA
[ou eloquentemente o sr. Américo A Tesouraria a cargo do nos-

Campos Souto, presidente. so colega João A. de L. Mar-
COil a palavra o sr. Manoel tiniere que desde a fundação da

Luz, discorreu brilhantemente SÔ- Uniã« vem prestando a ela bons
bre diverso pontos-de-vista e de serviços, teve bom movimento du
interêsse da classe, solicitando a rante d nossa gestão e si não apre
permissão dos seus colegas para senta um saldo elevado foi de
qne essas idéias suas fosem expla- vida a sua grande despeza, que
n ...das, p.elos representantes dague-I para o próxi�o exercicio social
Ia asscciacão, no Conzresso dos talvez não at.nza a 70010 da que� o o

Comercia 'ltes, Índust iaes e L3.Vra- nós tivemos. O balancete só será
dores a se reunir no próximo dia apresentado quando o atual te-

15, em joinvile. soureiro passar a tesouraria ao

A assembléia aprovou unani- que hoje é empossado, como

memento as sugestões apresenta- é de praxe, porque a cobrança
das pelo sr. Manoel LUl, que con- de Outubro, na época da posse
sistern no seguinte: das novas diretorias nunca està
I) modificação das contribui- terminado,

ÇÕ;!S das associações federadas,
comorometendo-se êlas a anzariar ESCRITORIO COMERCIAL, o

anúncios para o jornal «Comer- O escritório tambem funcionou
cio, Índusrria e Lavoura», que se com bastante movimento, além
edita nesta capital, de fórmc) a dos serviços de cadernos de for
mante-Ío, sem mais despezas para necimentos, fez todos os mais que
a Federação; os snrs. associados solicitaram,

2) orgar-ização de um Banco inclusive �rande parte do serviço
protetor das classes conservadoras de güias e pagamentos das con

do Estadíl e que tenha como es- tribuições para o Instituto dos
côpo primordial nacionalizar as Comerciarias.
nossas dívidas externas; I Muito agradeço os serviços

Logo a 5 -guir re.Iizou-se, on

de funcionou o rest urant Chi

quinho, o almoço de llconfrateriza
ção dos comerciantes industriais e

lavradores, estando presentes re

presentantes, da Associação Co

rneicial, da Assemercio, o sr. O�
car Cardoso, presidente da Fe-

CONSTANTE participação 1e 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

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

NUM EROS SORTEADOS

2.603 -- 12.363 -- 11.240 -- 10.910 -- 0.564

D. 19nacia Argollo Salazar, Recife - PERNAMBUCO, contemplada
com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. Ithamar Mendes Carda, Selem-PARA', contemplado com Rs.
Sr. Waltller Seewald, São Leopoldo, RIO G. DO SUL, contemplado

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

com Rs.

II D. Maria' Olinda Costa, São João Del Rey-MINAS GERAIS, c)n-
_

tempIada com Rs.
Sr. José 1I1arques, PISlfilho 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. 'Romano Crepaldi, Mal·Wa-S. PAULO, contemplado com um tI-
tulo liberado de Rs.

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

I
templado com Rs. 12:000$000

I nfurmações corn os Correspondentes para o Estado de

� Campo:a����har;a

12:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:00),$000

6:000$000

6:000$000

deração do Comercio, Índustria
e Lavoura de Santa Catarina, e

o sr. Jairo Callado, diretor des
te diario.

Com a palavra o conceituado
comerciante sr. Oscar Cardoso,
pronunciou o seguinte discurso,
sendo muito aplaudido: «Meus
colegas e meu, senhores. A união
dos Varegistas hoje União de
Comercio, Industrial e La vou
ra, que completa o seu 30 ani- Momdado os réus :1 novo julga-
versaria e deu posse hoje a sua mente, por ser a decisão absoluto

nova diretoria, foi a iniciadora da ria dvid�ntem ente contrarÍa a pro

criação da Federação das A so-
va os autos.

.::iaçàes de Comercio, Industrial e I ----------------
Lavoura no Estado de Santa iCatalina e por conseguinte com\}

Presidente desta ehtidad.� SUiJe

rior e como um dos as�ocíados
! da União, me orgulho de ver o

crescente progresso desta associa

ção, que muito tem feito não só
pelo bem coletivo do co.nercio,
como individualmente aos seus as-

1493--Viagem de Colombo--Na sua segunda viagem
ao Novo Mundo, Colombo chega á ilha La E�panola, hoje S. Do�
mingas, e verifica achar-se em rui na o forte que ahi madára erguer
na ma pri'11eíra viagem. tendo sido assassinados pelos indios os 39
primeiros pOl0adoies da America.

1860-Nau{r:zgio da corveta «'zabel»-A corveta
Izabel da marinha de guerra brasileira, naufraaa á ahwmas milhasv o"

gumas sugestões que muito nos do cabo Espartel na costa da Africa.
trará de bons resultados, princi- 1889-Nas vesperas da Republica-Desde o dia 9
palmente as que forem incumbi- � que

o tenente-coronel Berlj'lmim Constant preparava o levante militar
das aos Dclegad0s da União que: para a proclamação. Para esse fim obtivéra o apoio dos chefes civis
naturalmente�saberão representa-la I e tratava de convencer o marechal Deodoro de que a revolllção não
na altura das suas maioreS aspi -

I devia restringir-se a deposição do ministerio Ouro-Preto, mas mudar
raçõe�, pondo a halvo a sua res- radicalmente as in.itituições.
ponsabilidade perante o comercio Deodoro não conseguia vencer 05 seus sentimentos da affei
e a industria e lavoura de Floria- ção a respeito senão pela mon'\fchia, pda pessoa do velho Impera
nopolis, que nela tem emprestado d0r.
a sua maior confiança».

Usaram tambem da palavra os

srs. Manoel Luz, Otílio Lisbôa,
Mario Pinto da Luz e o diretor
deste diario.
O nome de A Gazeta foi mui

muito adamado, o que muito nos

sensibilizou.
-A Federação das Associa

ções, Comerciais pede aos srs.

comerciantes de Florianopolis a

gentile'la de fazerem. parte da ca

ravana que irá assistir os trabalhos
do seu Congresso, a se reunir no

proximo dia 15 em Joinvile, apro
veitando o ensejo para visitarem
aJ diversas e importantes fabri
cas daquela cidade. Pára mais
mformações poderão se dirigir a

Federação que serão prontamen
te atendidas,

Albertina Rasch, a celebre
bailarina inglêsa, e suas per
tubadoras girls dansam no

delicioso musical da Calum
Resenha dos julgamentos da bia After lhe Dance, que po-

ultima sessão deriamos traduzir Depois do
Baile, si bem que ele ainda

Habeas-corpus de Bom Reri- não tenha titulo em portu
ro, impetrante () dr. Arão Rebe- gues. Os protagonistas são
lo e paciente Paulo Zirmermann. Nancy Carrol e George Mur
Relator o sr. des. PRESIDEN· phy, que lançam uma nova e
TE. lindíssima dansa O Troca-
A Côrte converteu o julgarnen- dera, cujos passos originais

to em diligencia afim de ser con- e cuja musica saltitante vão
vocado os autos originais. ser, sem duvida, dansados e

O sr. Oswal- Recurso crime n' 2.254 de assobiados pelo Brasil a fá
\1aha, recorrente o de Juiz de ra, de norte à sul.

do Aranha Direito e recorrido o Jornal O
.

-"

d
II I Trahalho. Relator o sr. des. E O genial Frank Capra?

nao e can I- CARNEIRO RIBEIRO. -Não! O az dos diretores de

dato
--

Anulado o processo ab-initio, Hollywood não está don:nín
visto na qualidade de Juiz Suplen- �o sobre os louros �oI�ldos
te, ter oficiado no processo o sr.

com a espetacu.lar vítoria de

Protogenes Vieira, que pertencia Broadway
.
Btll, Aconteceu

a diretoria da sociedade querelan- Naquela. NOtt� e tan�os. ou
te, da qual era orador. tros, films mesquecIVels! ...

Recurso crime n' 2.240 de Esta preparando Lost Hori

Lagfs, recorrente a Justiça e re-
zons (Horizontes Perdidos)

corrido Procopio Vieira. Relator extraído de uma novela cele
o sr. des CARNEIRO RIBEI bre de Sir James Hilton pc r
RO. Robert Riskin, o cenarista

celebre.

MOVIMENTA-Se O
FUNCIONALISMO

RIO, lO-Realizou-se, an

te-ontem, ..ás 17 1 [2 horas á
Praça Tiradentes, 46, 10. an
dar, uma reunião de funcio
narias publicas federais, para
tratar do caso do reajusta
mento.
Ficou deliberado dirigir-se

um convite a todas as socie
dades de classe do país, pa
ra se credenciarem no senti
do de acompanhar os traba
lhos e ser organizada uma

comissão para ascultar o fun
cionalismo e defender os seus

in teresses.

'Côrte de
Apelação

sociados.
No 20 congresso a se 'reaLizar

em Joinvile no proximo dia 15,
teremos a satisfação de levar aI·

Convertido o julgamento em

diligencia, afim de ser convocad-
os autos originais. Boris Karloff tem o mas

Apelação crime n' 5.291 de I espantos� papel de sua lon
rubarão, apelante B�noIlí Pm- ta carreira

.

em The Black
::lencio d2 Silva Sobrinho e ape-

«oom (O Quarto Negro), o

'ado o dr. Juiz de Direito. Re- poderosamente
.

emocionante
lator o sr. des. MEDEIROS f,l1m �a Colul11?;a. A estrela
FILHO. e a linda Marian Marsh e o

le.id'ng-man Robert Allen.
No longo e magnifico elen

co veremos Katherine De Mil
le, filha do famoso diretor
Cecíl B. DeMíile. O Onarto
Negro é o film numero um de
Boris (Frankenstein) Kar!off.

Convertido o julgamento em

deligencia, afim de ser cassada a

fiança, para depois de preso (, réu,
ser julgada a apelação.
Apelação crime n' 5.179 de

Curitibanos, apelante a Justiça P.

apelado I� lzerino \lValdorniro de
L\lmeida e outros. Relator o sr.

des. CA.RNEIRO RIBEIRO. Nas grandes Íutas que desdo
bram no campo da actividade SOd

cial ou commercial, o esoirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telep] one como a mais inprescin
:li el das necessidades .

(CompilaçãG de L. Nazareth)
DIA II DE NOVEMBRO-S. MARTINHO

No dia 1 J, á noite, realiza-se em casa do glorioso soldado
uma reunião politica, á qual assistiram Quil,ltino Bocayuva) Ruy Bar�
bosa, Aristides Lobo e o major Solon, convidados por Benjamim
Constant, tambem presente, e na qual este dirige ao marechal um

eloquente appello, no sentido de collocar-se á frente das trOI)1�.
1909- Tratado de limites-A Camara d"s Deputados

do UrugUfl.y approva o tratado de condominio da Llgoa Mirim, por
unanimidade de votos.

1918-E' assignado O armistício da grande guerra
-Ha desessete annos, precisamente, terminava a grande sangueira,
iniciada quatro annos antes, da qual o mundo inteiro acabou, se não

participando de modo directo, pelo menos soffrendo-Ihe, ainda até
hoje, as terríveis consequencias.

Bastaram algumas assignaturas em baixo de uns papeis peo
toco!lados e escriptos e-n varias Llguas, sobr� tod15 avult".ndo as

dos dois chefes militares supremos-um francez e um allem30-para
que as hostilidades cessassem, o silencio cahisse sobre as trincheiras
ribombantes, e o anjo da paz fizesse um assumo sorridente nos hori
zontes neglOs da Europa. A epheméride de hoje, não deve passar
esquecida. Glorifiquemos ao estadista emerito que foi Jorge Clemen�
ceau e o marechal incomparavel que foi Facho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cesar Avila

Ex.assistente do

Dr. 'Casar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em ia�te dia
riamemente á R. T f ajano,S1

pt;cnc 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dór

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

ConsULt ..��R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

I Dr. SYLVIO B.
FERRARO

Clinicá de Crianças--P",1o-

I lestias de senhoras - Vias
. Urinarias-Doenças do Co�

ração e Pulmões-Sifilis

Electroter�pia - Ralos
Ultra-Violetas

C00!SULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
Cill/rgiãc :Oentista

- RUA DFODOF0, 30 -

-_.......=.......�
-- _._-.,;;:.:-�-�

PASCHOAL SiMm'�E S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unela()o em 1886

Rua Felippe Schmidt r. 8

raixa postal1Z9 TeL auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia
ent:aelernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

12-11-1935

�ndica:

O Fulvio Aducclr.

Advogado

Ru? joão Pinto, rr 18

(sobrado)

��==�====�====�==� :
r

Dr. Pedro de Moura FerrO'

Advogado

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Ivo d'AqUi�
Advogado

BLUMENAU

I Dr.

I
Escriptorio :-Rua 15 de

Novembro n. 50
(Eàific:io Cuixo Agricola)

TELEPHOt-IE, 58

,========'--

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

I _ Dr. Renato_

I ==Barbosa==
ADVOGADO

I

I,
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325-Atende cha�
mados para o interior.

es· Salvio de Sá IIIGonzaga
E

Dr. Osvaldo Silva I
Saback fi

r
I

i
ADVOGADOS

RUA TqAjANO, 33

Telefont-, 1287

Lojas Garcia
Rua 15 d, Novembro, 70 SLUMENAU

Seção 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, guardanapo�, lenços, toalhas de
bMho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)

F'undição:-SIN03 DE BRONZE, maquinas de forragem, fa�
bricação de maqui'las em geral, (agricolas e in
dustriais)-moinhos de fUbá, arados, businas pa�
ra carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

SE'RIE A:-Allético, Aval, figueirense, Iris e Tamandar é

SE'RiE 8:- Clubes do Estreito; Coqueiros, S2CO dos li
mões, São José, Palhoça, Bígu3SSlÍ e Tíjucas

AS BASES PREMIOS

ISE'RIE�II�· E'!
Qual o clube de futebol

mais simpatico?

A estação alemã DJA, onda
31,j8 ...s., irradiará <manhã o

progra na abaixo, para a Ameri
ca do Sul.
A' s 23, 1 5 corresponde às

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 1 I , I 5 hs,
23.00 Anu: �.io DJA (dle:não,

espanhol). Canção pvI'..Irr alemã;
23.05 Radio d.l jt'v· ltude Hde-

A J 1 H J • c!ieval.
nana: uvent..c II<nana CHl�

_

�"""""""'���.���-�+�I4W�.=����.!��.�-�..

�'""�!:"i5�����W�'
ta o foiUore; 23.35 Noic'a, 30� Filhas de Maria de

ri'
bre a cwnomia "Imã; 23.40 En� ITAJAI'

oJ! � fB)� r � � r;�� trern-io: 23.45 Ultimas noticias ante-ntern pela manhã, ás 7,30S Preli li] �O� r Ú Li � � � �lJ� . (em alemão); 24.00 O rouxinol horas, chegaram á esta ca-

����������._�......,..,.".
iS , """'"

Hj
rIa Suabia. Spquencia cant0da f.. pital dois onibus conduzindo

= .""!l'••'i'L
�'-;,," -;;,,",;�

.

volta de Friedrilh Silcher de Er- as Filhas de Maria de Jtê.jaí,Radio-� Lampadas -ê Cii�ú:fma Falado nst Stockinger. Musica dê! Ono que vieram a esta cidade em

8 ::eyfeil; 1.15 Uh:mlS noticids(em romalÍa, percorrendo depois

I. ed,panhol); 1.30 Cabaret de ra� da missa das 8, o Hospital de
,

·c: �usica está tm "ague!; 2. J 5 Caridade, Colégio Coração
E'co da Alemanha; 2.30 Musica de Jesus, Gínasio Catarinen

� de dansa; 3.00 Ultimas noticias se e Palado Episcopal.
(em alemão); 3.15 Leitura do Oôltem mesmo, ás 17 horas-,
p:ograma (alem., esp.). Despedi-j �s F�I�as de Maria, voltaram
da DJA, (alemão, espanhol). a Haja!.

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

clube a que pertence o jogador

UM FESTIVAL

(clube a que pertence)

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

3

-

S. PAULO, lO-Segundo corre, a superintenden
da de Ordem Politica e Social efetuou agora, á noite, a

Diariammte, pvbliraremos que- 5erão conferiàos aos primeiros prisão de vários elementos civis e militares cujos nomes
ro coupons, õlulõlõoe em àuos e segunàos lugares. Para a série '- -

t 1

si2ries, ccbznõo aos 5 clubes àa A, àa qual farão parle Atlético, nao sao apon a(!Os.
I'cplto l, ou seiam os fília()os á Avaí, figueirense, lris 12 Taman- Liga-se CSSêS detenções á versão de que fôra des-f. r. D., a série A; 12 005 clubas ôor-é, "fl Bazeta" conferirá uma I t I tremi t id d d Cào Estreito, roqueiros, 5aco õos rica taça, com gravação 12m ouro; cooer O um «c0mp nt» ex remIS a na CI a e e ampo
Limões, 5ão To sé, Palhoça, 6i- Z. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao Grande, em Mala Grosso.
guassú e Tiiucos, toõca não filia- melhor logaàor àe futeból-v-t. l u-

__ _

õoa, a série 6. gor, urna meàalha De ouro; 2. lu,

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6AZETA quer ras- gar uma mcõotho àe prata. Para I

poriõer aos seus leitores caans os clubes e iogaàores õo série B
[7 horas interessantes perguntas: pub l lrorernoa oportunamente os

··Quai o melhor iogaàor
õ

e tu- p r-ern io s que estão acnõo cuiàa
teból? ooscmente e stuônõns.
--Qual o clube oe íuteból mais r-lOTA--Os ;ogaàores àos clubes

simpático? filiaàos não serão constõercõos
Pl'eenchiàos e r-emerlôos a esta õcntro àa serie B.

Reaação os coupons que pl!blic:a
mos àlariamente,--aos õorntnqoa, Iás 9 horas, tcr-ae-ó a apuração,
com a presença àos interessaào�. .

I JUIZ DE FO'RA 10-0,1- tiroteio.HOTA: Os coupons
õ

e uma se- Para a entrega àesses prermoe, '

I
'

rie, que f'ór-ern errcõomente pr-cen- que se àará no àia Z9 ele De- tem, pela madrugada, um gru- No conflito, morreu o co-
R T· . 1 sobrado chiàos com a lnõlcoçõn àe cl,�b� ou z�mb�o àe1935, "A 6az�ta" orqc- po de trabalhadores. depois nhecido lider proletario Luísua raJano, n � jogaàor àe outra ser ie. ser-co InU- nrzcru um excelente feS!Ival oes'l . .

"

. 1548 � tilizaàos na apuração. portivo com atraente programo. de cobrir de plxe a sede do Zuadio, guarda-livros, casa-Telephone rr

J I I I consulado italiano, acrescen- do, deixando sete filhos me-
��������.�.=�-:;;;. SE'R�E A. SE'RDE:, B tando frases de combate á nores.

�I·
p;rr""""""""�""""",",",,,,k ---

I
��........��"""

guerra ítalo .. etíope, ao inte- Sua morte foi instantânea,
AccaciO 1\Ji§ O'" Qual o melhor jogador Qual o melhor jogador gralismo e ao fas.cis'11o italia- tendo a bala atir:gido a testa� aVIi .

I � de futebol? .

I' I
.

d 'b, de futeb , • no, foi pressentida pe os

111-1
e se a 0Ja o no cere roo

a' vcstigadorcs, que dérarn 01'- O investigador Ríos ficoure i ra tem seu escrip- (nome do jogador) dem de prisão, havendo re - ferido, banhado em sangue,(nome do jogador)
sistencia, seguida de cerrado estendido ao só!o, sendo,

mais tarde, conduzido para a

Santa Casa em estado gra
vissimo, apresentando um fe
rimento por bala no peito.
Harmonias e não

mais Extratos

(nome do clube) (nome do clube)

�ii�rafllia�ã(j)
da Aierh81ru

nna

Entre a moderna terapêutica
pelos HORMONIOS estandar
dizados rigorosamente e dosadasQual a clube de fL!teb�1

mets simpatico?

I (nome do votante)

Rua Conselheiro Mafra, 54

I I (_n_on_le__d.__ov_ot_a_nt_e) _

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio propri�)

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

MATERIA PRIMA ENIPREGADA.

ANTES DE ADQUIH1RDES UM RADIO PROClJRAE OUVIR

OS AFAMADOS RECEPTORES PH DL tpS

Cesta &. Ciali

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

FlORIANOPOllS

em animsia e a antiga, empirico
e hoje ridícula medicação OPO
TERAPiCA pelos extratos e

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

1====
, II Dr.Arminio Tavares

Espa(;!aii®ia f:mmolesiias d�

GARGANTA- NARIZ - OU

II VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaào pela faculàaàe àe

meàicina ào Univl2rsiàaàe ào
Rio àe 1al'leiro. Ex,interno,
por concurso, ào Hospital àe
Pronto 50mrro 12 àa Assisten
cia Publica ào Rio àe Janeiro.
['om alguns anos àe pratica nos

serviços especializaàos no Pro
fessor 5anson, no Rio àe 10-
neiro -na Policlinica àe 60íafo
ga .- no Hospital àe 5ão 10ão
Batista ào Lagôa e no Hospital
6affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoçl)
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.�

Gabinete adaptado p:lra
exames da sua especialidade e

I· com sala de cilurgia propna.
Consultas diariamente no

�;;;;;;mõiiiiiiii__iiiii&;;;;;;__"'õiiiiiiiiiiiiiiZiiii;;;;;;;'" Hospital de Florianopolis.
RESIDENUA Hotel La

! Porta-Fone particular 1426
s====:===-.

- - -

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

Os laborator os
R II "..;..eu L-eil...6

RECEBE DEPOSlTOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada S·[. ala.
CIC. Aviso Previ06·1. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Sai fora dos moldes comuns e inaugura uma maneira nova

dentro da biografia romancead'l, este livro_de Erico Verissimo em

que se narra com uma simp!i idade alarmante e com urna sinceri
dade que surpreende a vida da Donzela de Orleam.

O autor podíd apre5eatá la assim: «Aqui està o romance

de Joana d'Ar.:. E' a história simples de uma menina simples,
Contá-la de mC\nelra r:om

.
.)]icada e conspiscua seria traír a heroina

e o (em).»

Vemos de,eJrolar ·se a maravilhosa vida de Joana desde
Domremy, dos sete anos, qUàndo a ca;nponezinha dansava e can�

tava com os seus amigos em torno da A'rvore das Fadas. En
contramos é1 heroina num dia só!, á garupa dum burrinho peludo,
em viagem paia Sermaize onde mora o tio Henrique, cura daque�
la ald�ll. Arrendemos a historia de Merlin o Encantador, de
Mcluslna, de S. Cataw:"!a, de S. Margarida e de S. Re'lligio. A
companhamos a Donzela em todos os seus passos. As orimeiras
vozes. A missão. A viagem a Vaucouleurs. O encontro com

o Ddfim em Chinoo. A libertação de Orleans. Uma semanCi

de vitória. O ataque a Paris. A prisão de Joana d' Are. O
Jtllg"mento. O mart fiO.

Tudo is�o ,�-� '_ ,.::> ":ad.:> d'lma man:::íra viva, colorida e que
�e éne;"e;ha pr')cLg Co n 'I'. d'l verd ..de. E' Jx''''i d'Arc tratada
como um 3ec :111 'nn,-, ·ev

I

�gia o, é v _rdad<:-mas ser humano.
,-.

V
. r 1 •

C'c.nc.o �; s !!'o r.z "m "vro co-ajo;:n. (lf'))I)"O por�
Retêm ouro no pé!Í'i. Cjue tfaca dJ'"";) J.:'SLI,to ci"ilC .• 1 j e d,fid 'COTl uma simplicidade que
Amp:."·"'1l .5 000 by,,"il "05. p,ssom1x'1.
São a[l.m�d..,s no IhiHúr espl- E,cf' o ;:;(Í�1 �'J, c.:: h.ll� 2<3 ;dadc", a VIDA DE

rito de brasilídade. JOANA O'ARC não e�;c..l.''lra ri compreensao do,; pequcnCil.
Levam para f0ra 1.5 '1055a, O voJ.une n:> ,C!� <':-1 êV J rp'lteri.1.I, é ffi":h h;;n.t0 tra:lr

fronteiras o nome do BRASIL. expressiva Cápa em coreI) de Nelson Boeira Faednch.

.p

CAPE' BOM 50' NO

JAVA
Praça I 5 de Novembro
.flntonio Pasc!lOal

Esta doente?
Mande nome, edac1ç e al

guns symptoma&, C01Y, enve

oppe sellado para respostú0
ao sr. Guimarães, á CAIXA
PDS fAl N.-23-Nictheroy
E. DO RIO.

vida de Joana D'Are
Edição da Liv. do Globo Porto Alegre

• i· �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SANÇOES ::�\;i��not.�����:sd: �!���
f!!!f:l1f!J � � l!!� GENEBRA, 1 I-O sub- ri tas 1 $000.

����������I��������������������lcomité competente aceitou
_.::

quási todos os pedidos de R EMO

�����������������_��=)����_�I_·���_�_��_��������_lderOgaçãO das sanções exa- Em tiltimos preparativos
minados esta manhã. para a reinhida pugna nau

tica de 15 de Novembro, as

guarnições concurrentes a

quele brilhante certamen des
portivo realizaram, ontem,
durante toda á tarde, magni
ficas e interessantes exer
cicios.
Enquanto um sem número

de barcos de corrida sulca
vam, impetuosos as aguas
da baía sul,-vigorosamente
impelidos por braços fortes
de uma mocidade que com

preendeu que o segredo da
saúde está na prática neces
sarja do desporto,-no cais
c galpões, torcedores curio
sos e gargantas api thavarn
se, nervosamente, aguardan
do o final dos treinos e co

lhendo os melhores tempos
dos esticões.
Conseguimos alguns dos

ótimos tempos verificados
nos puxões de ôntem:
Das guarnições riachueli

nas temos: 4,18" para lu
niors; -4' para Honra Liga;
4,40" barco de dois;-4,50"
estreante.
Das guarnições do Aldo

Luz: 4,10" para Juniors;-
4,11" para Honra;--4,30"
barco a dois;-4,15" Novi
ssimos;-4,23" estreante.
Dos conjuntos martineli

nos: 4,19" para junicrsj=-
4,18" para Honra;- 4)32"
para Novissimos.

Politica &
Politico')

Os majores
conspiradores

A.

Quando se originou o tu
multo ôntem na Assembléia

. .'
o presidente sr. Altamíro L.
Guimarães, após declarar
suspensa a sessão, em altas
VOZéS, apelou para os seus

companheiros: .

-Peço que os deputados
da maioria se retirem para
a outra sala; eu preciso ser

prestigiado pelos meus pa
res, ainda mais que fui elei
to pelo Partido da maioria,
portanto, êla tem que me
atender.
Aborreci do retrucou o de

putado Barreiros Filho, que
nunca recusa «brigas», e
desanimado já via os seus
contendôres esquivarem-se
de luta:
-Não grita comigo não.

Eu tambem fui eleito pelo
Partido da maioria.
O deputado Renato Bar

bosa, querendo serenar os

ânimos, chamou o seu cole
ga Altamiro a um canto e
insinuou-lhe sorridente:
-Acho conveniente não

prosseguirmos em conten
das que resultem guerrilhas.
Segund i estou informado os
bravos militares majores
Eduardo Horn e Acácio Mo
reira, arquitetam um plano
revolucionário diabólico. De
vemos te nê los pelos seus
pró... fundos con'iecirnentos
de estratégia ...

Esses são mais perigosos
que o Aristiliano, porque o
coronel Laureano Ralllos,
não comanda e sim iáca as
i pas.

Desportiva
ffREDATORES' ( Desportos Terrestres - CYPRIANO JOSE'
ii. •

( " Nauticos - EDU' CABRAL
�����'!'!"!!��-Regressou, sabado, da Capi- -

tal gaúcha o nosso conterraneo

dr. Cid. Campos, deputado á
Assembleia do -,Estado.

Dep. Cid CamposLOURA5 E mOREHA5

Dom Neça
Gazeta FESTIVAL DO DIA 15 DE

NOVEMBRONão havia lido suas cronicas. quan
do ii lima critica a elas. assinada por
"A Conselheira".
Despertada pelo texto da aludida

critica procurei Iêr, diariamente. os

seJ�lercrítos Nossa Vida. deA GAZETA.
afim de observar si eram verídicos os

Iátos.
l'vluítisslmo ao contrario.
Nada de implicante ou de desvalo

riz.rdor é você, ao contrario tem sido
complascente demais para conosco.

Tem sido bondoso nas suas refe
rendas para com as pequenas de
Florianopolís,

Quanto ao falar por metáfora, tam
bem. não foi constatado ao inverso.
Você é simples no seu vocabulario,
Nada vejo de resaltos...
Tambem, não encontrei faltas me

parecendo ter você grande vocação
para cronicas, pois sabe enchei-as
de muita graça.
Ao menos. é o que parece...

Dep, Lindolfo Pessôa PF�OGRAMA ESPORTIVO
-0-

Elaborado pela Federação Ca- A' s /5,30- -4' jogo-Vence-
tarinense de DespOltos. reconhe- dor do 2' jogo x Vencedor do
cida de utilidade publica pelo 3' jogo. Homenagem á Guarnição
Governo do Estado pela Lei . . . Federal.
1.611 de 26 de Setembro de Juiz-sr. Carlos de Campos.
1928, filiada á Confederação Bra- A's /5.35 - Demonstração
sileira de Desporto. atléta pela Escola de Aprendizes

Executando'com o valioso con- Marinheiros.
curso dos dubs fjhados-Aval, A's 16,30-Jogo principal
Atletico, Figueirense, Iris Ta- Selecionado da Capital x Brusquen
mandaré, bem como dos clubs se Futebol Club-Temi o de
Imbituba, Brusquense, Cantista, 40 minutos. Homenagem ao Ex.
Limoense e Independencia, Dr. Governador do Estado.

Ju:z de livre escola do Brus
quense F. C.

Observações: Fornecerão auxi
liares de arbitres os clubes filia
dos, dois de cada um.

Aviões da Base da Aviação,
farão arriscadissimas acrobacias,
durantes os encontros prelimina
res, jogando por fim, no c .ntro

do campo, uma bola para o jogo
principal.

Os clubes que trouxerem em

baraços a fiel execução do pre
sente programa serão incontinente
desclassificados, sem prejuízo das

Vindo da Capital do Paraná,
encontra-se nesta cidade o dr.
Líndolfo P essôa, deputado á As
sembleia daquele Estado e ex-de
putado á Camata Federal do
País.

Osvaldo Cunha

Após alguns mêses de ausencia

regressou, á esta cidade, em visi
ta a sua exma. familia, o nosso

distinto conterraneo sr. Osvaldo
Cunha, competente radio-telegra
fista da nossa Marinha mercante.

Ia. PARTE
A' s 12 horos, deslile pelos

atletas em geral. Homenagem aos

exms. Presidente dos ciubs a

Figueirense e Íris, campeão e

Vice-campeão de 1935. Premios
aos 10 e 20 colocados por terem

apresentado maior numero de atle
tas.

Itinerario: Rua Fernando Ma
chado, Praça 15 de Novembro,
d!, cida pela Delegacia Fiscal, Iren-Dep. João G. Bitencourt
te pelo Bar Mira-Mar, subida
pelo prolongamento do Hotel La
Porta e Palacio do Governo.
Rua Arcipreste Paiva, Rua Vis
conde de Ouro Preto, Avenida

Trompowski, Rua Quintino Be-
Para o norte do Estado segue caiuva, Estadio Adolfo Konder,

hoje a gentil srta. Isabel Leal, (entrada para o campo de despor
dileta filha do sr. Miguel Leal. tos pelo portão principal da ge-

A AI h ral.)eman a quer a
A' 13 h P I -

s oras- re eçao aos

. �az. atletas pelo sr, João José Cabral.
Em. aEtlgo incerto em nos- Disposição dos clubs: Linha de

sa edlç�o de 7. do corrente, coluna por 3 -Desfile em conti
sob O titulo acima, por um nencia as exmas. autoridades.
lapso de revisão saíu incorré-, .

to o final, portanto, onde se ,II PARTE
lê: "A Alemanha necessita da (Torneio de futebol -tempo
paz e quer a guerra se de- de 10 minutos).
ve lêr. "A Alemanh� neces- A's 14 hs.-Jogo Avaí x Iris
sita da paz e não quer a -Homenagem a Base da Avia-

guerra. ção Naval neste Estado.
Juiz-sr. Antonio Vieira Ma

chado.
A's 14,30-2' jogo -Figuei

rense x Atletico-Homenagem á

Força Publica do Estado.
Juiz - sr. Urbano Freitas.
»:« 15,00-3' jogo+-Taman

daré x Vencedor do I' jogo
Homenagem á Escola de Apren
dizes Marinheiros.

Juiz - sr. Ribas.

Da Capital Federal chegou, o

sr. Leoberto Leal, academico de
Direito.Uma Loura

OUTR05 PARTEm:AHIVER5ARI05

Dep. Henrique VoigtAniversaria-se hoje, o Jovem
academico de medicina, lImar
Corrêa, filho do abalisado clini
co dr. Carlos Corrêa, lente da
Faculdade de Direito de Santa
Catarina.

Segue hoje para Blumenau o

sr. Henrique .

Voigt, deputado á
Assembleia Legislativa.

PALPIT ES
ESTREANTES: Vem com

muita fama o conjunto da
Itopava, porém, não temos
dúvida da remada do Ita.
NOVISSIMOS: O pareo Cartazes

será do Beirão e em segun
do o Walter. Palmas ao
vencedor.

Dia 17 de {1{_, cembro ju N I O R S: Lamentamos,
(Torneio de futebo�-�e;1�J.)) 20 sinceramente, a ausencia do
minutos], voga da guarnição do Aldo,
A's 13 hs, 10. pgo-ClOtis- que está impedido, por ór

ta x Limõense - Homenagem ao dens superior, no quartel da
sr. Mariano Agostinho Vieira sua unidade. Seu substituto
Juiz--sr. Antonio Vieira Ma- será Itamar. Mesmo assim

chado. o Aldo Luz terá vitória.
A's 13,35-20. jogo-Inde- BARCO A DOIS: O Sabi-

pendencia x Avaí - Homenagem no confia na derrota do seu Três po r d iaao sr. Alfredo Kilian. contendor, mas o Cordeiro
Juiz-sr. Ribas. já tornou o benefico «Suicidio
A's 14.50-30. jogo-Figuei .. Lento».

rense x Atlético (tempo de 30 ms.) Teremos um lindo pareo
Homenagem ao Exmo. Governa- 'nesta corrida.
dor do Estado. H )NRA LIG.\: Este é do

Juiz - sr. Antonio Rodolfo Ríachuelo, nem se fala.
Paiva. Podem gargantear,

Houve até certo momento,
A's 1,600-40. jogo-Prin- O Pato já disse, que se

De tamanha confusão,
..

cipal- Selecionado da Capital x a sua guarnição perder do QJe um matuto que assrstia

I bi b A I' CI b
.

t d G A fomidavel sessão,m itu a t ético u e. cOI1Jun O O etulio, nem

Homenagem a Assembléia Le- coxila, - víra a Marreco
gislativa, enquanto o Sapo Gord�

Juiz sr. Carlos de Campos. passa a comer braza.
Observações: Os clubes filia- Amador & Veterano

dos ficarão neste festival inhibi
dos de seus jogadores requisita
dos pela F.C.D., para a organi-

Lourenço Calandriny, espõsa e filhos zação do seu selecionado.
convidam aos amigos e parentes para assis- O clube que passar maior nú- contrAa O sr . ..Joao A r:!acioti�em no dia 1 � do corrente, ás 8 horas, á, mer.o de in?resso,s, quer rara o

-O-mIssa de 70. dia que mandam celebrar, na; festival do dia I f), quer para o O sr. �r. Amo H?eschd) promotor publco desta C.omlr-Catedral Metropolitana, em sufragio da alma; do dia 17, será vemiado com ca apresentou ontem dentO:: (l, ao sr. Juiz de Direito da 21 Vara. de d. Alzira Batista Jung, falecida em Porto/um brinde oferecido pela F.C.D. c?ntr.a o sr. João Acacio GO�:!3 de Oliveira, por inju·ía; e calu�Está nesta capital a exma. sra. Alegre. Desde J'á tornam extensivos os seus agradecimentos! - -Para cada festival haverá uma mas Impressas contra J d D· dI o sr. U1Z e aeito a I a Vara da Co-Oto Gerhen. a todas as pessoas que c·)mparecerem a este iitO religioso. classificação para a obtenção dos marca da Capital.
�"�"--"""--"--------""""""""--"""""·"'''------_·''''''''''''''''''I.I

fAZEm AH05 HOJE;

a exma. senhorinha Luisa Cou
to;

o sr. Jacimo Mafra, funciona
rio da diretoria do Interior e Jus
tiça;

a senhorinha Joaquina Carva
lho Costa, filha exma. sra. viuva
d. Joaquina de Oliveira Costa:

o menino Adolfo, filho do sr.

Adolfo Bitencourt da Silveira.

Co:n destino a ltajai, segue
h)je, o rr. João Gualberto Biten
court, d-putado á Assembleia
Legislativa.

punições estatuarias.

Pleços-Alquibancada 2$000
Geral 1$000
Senhoras e SEnhoritas 1 $000 Cine Imperial terá na téla,

em sessão ás 7,30 horas, o super.
tilme de Norma Scbearer-Quan�
do uma mulher ama.

Cine Royal exibe, novamen

te, ás 7.30 horas-Bo�ambo.
Cine Odeon, o lider dos ci

nernas, ás 7 e 8,30, fi grande •

e xpelatioa,
Cine Rex, ás 7,30 horas,

novamente, Diluvio.

NOIVADO

Com a gentil senhorinha Olga
Kirchner, filha do sr. Rodolfo
Kirchner, contratou casamento o

sr, professor Milton E. Sullivan,
diretor do acreditado Curso Mil
lon.

Nossa digna Assembléia
Ontem passou máos bocados
Ante os discursos vibrantes
Por senhores Deputados.

[HE6Am UN5 ...

Pedro Sales D. Alma Emmendôr-
. fer, parteira, comunica queEncontra-se ne,sta cl�ade de I instalou, em sua residencia,

re�resso de :ua viagem a Repu- um telefone que tomou o no.blica Argentina e �o l!rugual, o 1.235.
no5SO destacado e I_!?tehgente con- Atende chamados a qual-terraneo sr. �edro. Sales dos San-

quer hora.los, alto funclOn�no do Tesouro RUA ESTEVES JUNIORdo Estado, servl�do como cole-
N. 120

tor em S. FranCISco.

Disse ao ver de longe um copo
A vôar qual passarinho:

'

-Santo Deus I ... Até parece
Confeitaria «Chiquinho».

T. M.MISSADep. Paulo [anz
Apresentada denunciaDe Joinvlle chegou ontem o

sr, Paulo Janz, deputado classista
_.á P ssembleia Legislativa.

J
i
(

Sra. Oto Gerhen
r

t

�
c

Lavando-se com o Sabão
p
r

s

d"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia • .,. Joínville;

(MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e a'!wl!!:.r_e_C_i_m_e_n_t_o_s_........._IRIiii....._,,_....

c,
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d

pme
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