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A voz 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

«A eleição de Nerêu

Ramos não foi uma so

lução partidária,mas,sim,
um movimento fatal da

opiníão pública» .-fràse

I do discurso do dr. Ivo

�quino.

"Ataquem emmim o político, ataquem em mim
o administrador, mas respeitem, ao menos, o
bOM nOMe da nossa terra"- ..Palavras do dr. NE ..

REU RAMOS, no Congresso Liberal
----------��-�����

II.Desde os prim.eiros I
... (tlome.ntG-8,-prGCUrel, co-

J
mo hei de procurar sem
ore, a colaboração de

mantos queiram leal,,

íncera e desinteressa-
" damente servir á terra
catarinense> -trecho da

oração do goverfiador
Nerêu Ramos.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

ANO III Florianopolis, Sabado 16 de Novembro de 1935 I NUMEHO 367

"Póde o povo T1 A

Realizou-se ôntem, ás 10 ho
ros, na séde do Partido Liberal
a reunião preparatoria do Congres
so daquela agremiação partidária.
A' mesma hora reuniu-se em

sua séde o Partido Social Evo- ������������
lucionista.

A's 20,45 horas, no salão do
Cine Rex. com a pre�ença dos

delegados municipais de ambos
os Partidos, deputados, altas au

torídades civis t:; militares e cresci-
l' d " I'ao numero e pessoas, rea I'lOU-Se

a sessão inaugural.
Aberta a sessão pelo presi

dente sr. dr. Nerêu Ramos, foi

por este comunicada, sob deli
rantes aclamações, a unificação
dos dois partidos situacionistas.
Ainda pela presidencia foram

lidas sugestões da comissão dire
tora do P. L., recebendo em

suas fileiras, os srs. drs. Ivo d'A.
quino, Renato Barbosa, Agripa
de Faria, Artur C<,sla e final- A REPRESALIA ITA-
mente 01\ políticos de Lages, que LIANA
obedecem á orientação do sr. Al� ROMA, 15 - Anuncia-se que
varo Vieira. o govemo. por meio de medidas

Incumbido pelo Partido Libe- agrícolas, lutará contra as san

ral de saudar os delegados mu- ções e manterá todos os recur

nicipais, o sr. prof. Barreiros Fi-
sos de exportação para os pai

lho pronunciou bela oração. zes não sancionistas. Por outro
Com a palavra o sr. dr. Ma� lado será desenvolvida a produ

noel Pedro da Silveira, explicou ção dos artigos importados dos
as razões da atitude assumida pe� paises sancionistas, O governo ob
lo Partido Social Evolucionifta. terá por qualquer preço, os pro-
A seguir o dr. Ivens de Arau- dutos necessarios ao solo, tais como

jo congratulou-se com a unifica- nitratos e adubos quimicos,
ção das agremiações partidárias --------
que apoiam o atual governo. V ITIMA DEUFalaram tambem expondo os

motivos resultantes de seu ingres-
so nas fileiras liberais os srs. drs. SAST EIvo d'Aquino, Renato Barbosa e

Agripa de Faria.
O sr. engenheiro Francisco

Buenatto, representante de Rio a
Caçador produziu expressivo dis
curso.

Novamente com a palavra o dr.
Ivens de Araujo apresentou uma

moção de solidariedade ao gover�
nador Nerêu Ramos, o que foi

aprovado com aplausos,
A seguir tornou a discursar o

dr. Manoel Pedro da Silveira,
que apresentou uma moção de
apoio 0.0 governo do sr. presiden
te Getulio. Vargas, sendo aprova
da com fortes aplausos.

Finalizando orou o dr. Nerêu

Ramos, que em empolgante oração
discorreu sôbre o momento po
litico.

Hoje, ás 15 horas. no mesmo

local haverá nova reunião,

do Partído liberal
Catarinense

das oposições e no mais longo ostracismo, não

Unificação dos partidos
situacionistas

a situação política
nacional
�=� ..��=íiiIIiiiiii � •• -�_

hade permitir que a sua terra sofra o menor arra-

nhão na sua autonomia" - do discurso do dr. Nerêu

A SITUAÇÃO I OS NAVIOS DE GUERRA
ROl\1,ô, 15 - Em Azbi, ITÀLIr\.NOS ESTiVERAM

na frente norte, os italianos, de- PATRULHANDO O MAR RIO, 15 O «O Globo» publica o seguinte telegra-pois de rechassarem um ataque VEHMELHO ma de Belém:
do inimigo, ocuparam essa posi- LONDH.ES, 15 Correm «Realizou-se, ôntem, no Hotel Paz, um jantar in-
ção. Os etíopes tiveram 55 mor- boatos. in�stentes que I:avios de timo que os adeptos do Partido Liberal ofereceram ao
tos e 0S penisulares 20.

guebrra
italianos ebstão revMIstandVo as major Barata, em virtude de seu embarque, amanhã, com

O outro choque verificou-se em arcações ara es no ar er- destino a essa capital.
em Daghabur, na frente sul. en- melho.

. . I Estava designado O deputado Otavio Meira para
tre forças do ras Nasibu e desta- A este proposito os technicos orador oficial. Com surpreza geral, ao champagne, antes
carnentos motorizados italianos. navaes, decl�ram que convem :s� de outro qualquer orador, o major Barata levantou-se, en-Ao sul de \ 1akalé a aviação per.ar a cor �Hmação para ap;eClar tre seus correligionarios, declarando, em longo discurso,italiana destruiu uma linha de a ;:.portanCla eventu�l do tacto.

que se apressava a falar afim de que o orador que ia sau-
trincheiras de concreto dos inirni- Lttas para baldar dá-lo não désse motivo, por qualquer inconveniencia de
gos e dispersou uma concentração Rheíngantz palavras, á intervenção dos adversários. Por isso, agra-meçarão a ser po.stas em e,xecu.- de 2.000 homens. No setor de decí 1 hL-não tem rival Grande sortimento cera aque a omenagem.ção as sanções Impostas a I� Makalé os italianos já estabele-· d

.

B termos VI'O-de cores firmes. Peroran o, O major arata empregouga.
d d 'f

ceram as ligações entre as diver- 11 iarcas. lentos, dizendo:Uma meta e os rnam

estan-I I O IM'
lY11

t d fI '

m fr nte ás embai
<as co unas. genera aravig- Alice, Maria, Amelia, Aurora, «E' verdade que sigo amanhã para o sul, porémes es I ara e e. .

-

na atingiu os seus objetivos no M' M'd ficuern certos todos os paraenses que voltarei á minhaxadas, legaç.ões e paIzes saneIo-I' T k
anna, argan a. '1

nistas. Outra percorrerá as resi- \
[11) a azze. A' veda nas bôas casas. terra. Saibam todos, aqui presentes, que voltarei ao Pará

derreias, afim de reunir Iragmen-
O V til t

I pelas armas.

tos de ferro que serã� d�dos ao a Icano eme Sim, hei de voltar á terra paracnse, trazido pelas
governo para a fabricação de armas da revolução, afim de daqui expulsar todos esses que
canhões. assaltaram o poder.

A revolução virá, concluiu, e não está longe».

"A revolução virá e não está longe"

PATRIOTISMO

ROMA 15 --- I 50.000 e�

tab�lecimen�os de ensino ofi
ciais e particulares, realizarão a

18 do corrente, um desfile gue
coincide com a data em que co-

que a pressãoda Liga con
tra ai Italia provoque uma

I!f

guerra eUl'opea
PARIS, 15-0 correspondente em Roma, do New

York Herald, (edição européia), diz. saber de fonte com

petente que o Vaticano teria enviado uma demarche aos

govêrnos francês e inglês, afim de diminuirern a pressão
econômica sobre a Italia, fazendo ver as conscquencias RIO, 15-A situação politica é de extrema tensão.
nefastas de um boycott dirigido contra a Italia. E' esperado hoje, aqui, de avião, o capitão Juracy Maga.

Segundo opinião do Vaticano, sería possível que, em lhães.
caso da Liga das Nações insistir no bovcott contra a Ita-I Ontem, cerca das 18 horas, realizou-se uma reu

lia, a campanha etíope provocaria uma guerra na Europa. nião da bancada riograndense, sob a presidencia do sr.

João Carlos Machado. Segundo informações colhidas na

D··E- REVOLTAM-SE OS EGI- melhor fonte, o general Flôres da Cunha concorda em
PCIOS CONT�A OS IN- adiar o rompimento com o sr. Getulio Vargas e em não

GLESES tornar públicas as suas ligações com a minoria. Mas exige
CAIRO 15 - Uma multidão a retirada dos ministros Vicente Ráo e Marques dos Reis,

armada calculada em mais de riil O primeiro pela questão fluminense e o segundo porque se
pessôas dirige-se neste momenro opoz á organização da frota riograndense. Hoje, a ban
Giza para o Cairo. cada gaúcha deverá tornar uma resolução. Entretanto, ó

ini:e .. Forem enviados reforços poli- situacionismo paulista apoia integralmente o sr. Vicente
ciais para o percurso dos mani- Ráo.
festantes.

A reunião do Guanabara

RIO, 15-Da reunião de ôntern no Guanabara, que
se prolongou até á primeira hora de hoje, participaram o
sr. Vicente Ráo e vários deputados paulistas.

De extrema tensão

"Carta branca"
Contlnúa confusa

chefe nacional
gralista

RIO, 15 - Telegramas de Laranjeiras, em Sergipe, in
formam que se chocaram, ali, o automovel em que viajava a ca-I
ravana chefiada pelo sr. Plinio Salgado, com o do chefe da União
Republicana, coronel Gonçalo Prado. Além deste, ficaram feridos
sua filha Otavia Áciolí, o sr. Omer Montalegre, a menor Tereza
de Assis Brasil, a senhora Luiza Assis Brasil e o chauffeur do
carro Plinio partiu o maxilar e os dentes. Depois de receberem
socorros no hospital local, os feridos foram levados para Aracajú,
afim de se submeterer- a exame de raio X. O sr. Plinio Salga
do ficou no hospital até o fim da intervenção, após o que seguiu
com a caravana para Penedo, via Propria, noutro carro.

RIO, 15-A situação politica continua muito con-
ADIS-ABABA, 15 - Anun- fusa. Ainda não se modificou o ambiente creado com a

cia-se olicalmente que o Ras solução do caso do Estado do Rio, aguardando-se a todo
Kma recebeu carta branca quanto momento fatos sensacionais, principalmente pela insisten
á direção das operações na frente cia dos boatos que circulam sôbre o provavel rompimento
norte. do gal. Flôres da Cunha com o sr. Getulio Vargas.

Espeia�se que aproxima olen-. Contudo a atmosféra geral apresenta-se bastante
siva do Ras KaéiSa tenha por

\ calma, havendo esperanças de que tudo se harmonize
objetivo coitar a li�\a Adua-Ma-I dentro da órdern, sem maiores agitações prejudiciais aos
kalé.

-c, � ..._ �_ _

interêsses da coletividade,

J�.j,..�
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correspoi,dendo pí"a�enteírame'nte a gr.ande confiança � indíscutlvel
preferel"'\cia que lhe dispensam os c'3t�rln�nse;:;,torna.ndo�a o único em
pório da elegancla e da �Odd nesta II,:",d� Florlanopol!s, está vendendo

os rna;s variados, vistosoS e bellsslrnos padroes de sedas.

Cientific81rnOS ta nossa numerosa freguezia q�e os pr\eços sei'ião
mant�dcs e permaulecerão firMes pois não soe traia de liquidação
As senhora') e senhorinhas tlorianopolitanas sempre procuram a famosa
t,;asa Traes 15�Dftãos, pela fidalguia do trato e pela excelencía e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

S E RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
������.*$

.//

_MWi m...

Eu

.--Gravatas, sortimen�o==s=e=m==�!U_a_l_p_D_� preços fantasticos
o
>

• 0-- ---� ----------0 e----============-_--======_--� •

$ _@
� G

�G� E S T A M .

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 Marrocain. sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
TaU ele Sai e C[ todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil deSoíe estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de

Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONGOL 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 ctrns. de largura

A R I
6$500 Por

7$ Por
10$ F()r

,A.
4$500
4$500
7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000Capa de pele de , 50$ Por 1108000Renard de diversas qualidades de 100.); » 50$000Idem, idem idem de 200$ » J 00$000

--------:=������-------
Colchas de Seda

8$ 1 or
9$

12�
7$5 ,)

10$ »

1 �$ ,)

10$ ,)

9$

13$
8d!:li'

'5$000
6-�5JO
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--------�l�1���--- _

Linho Idandez para homens
» 10$000
» 6$000

» 6$ooi)
» 10$oJO

Li.iho IrIalld�z para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10iP, 11;, 13$, 1 4\-.,!!��-...L�$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

L i n ho�ê'=4éreto ne8$
16$ LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura J 6$000Linho de cores de 2,20 111S. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 rns, de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$8uoCretone de cores 10 I [4 de largura 6$000----- �V�.....T=���

Luvas=e�C�art-e-j-ra-s-----------

Sedas ultra modernas!

Por 17$000
» 20�ooo
» 17$000
>l 19$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16�000
» 40$000

São Paulo

Drap ele seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnór, 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$
Vel!udo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

E��mnparia d8� m�ls ricas e mais modernas da RIO e

c�icnB,trar·se"ão só na Casa TRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem
Creo Estampado de 14$, 16$,

J.

I!"=,�r:......� _

iViorim de-'c"'ores e opala 9'I',jIOf'{' e 11$000
14$000
7$000

2$3 � 1$500
4$000

Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
�O cet��. �e com�rimel1to de 35$ por 25$000

Carteiras Finíssimas ultima palavra de 15$, 50$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, _ 65$ e 70$000---------":"'lrt..,;r�"',y-3:�

Capas��e1bonacha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$.)00Idem) » » )) J 60$ » 120$'000Idem» » ;) » finíssima de 200$ » J 80$000Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$DOO'

---------P-Z:"'':frr;''' ....:'r�-....--
_

MeiasMousselin

13$000
12$000
12$000

18$ e 20$000
Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasil por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

lV\ORIM de cores sortimento completo de

Opala fina de todas as cores de

Opala Superior

1 $6 Por 1 $200
2$ » 1$500
2$000 e 2$200

Scmidt 1- �A CASA TRES IRMÃOS,
= é a única que vende as suas I
II mercadorias 20}. mais barate que 'III as praças do Rio e São Paulo,
II �isto serem as suas compras fei- III� diretamente. I

TEL

I.
F E

e
;

�ff'1rtU'il ���� d� retalhos para Uquidar cl redução nos preços

*

f1
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Lages

� 1

� Matriz: FL. e O�IS
� Filiaes em:

� Secção de
�� FAZENDAS:
��� Fazendas nacionaes e extrangeiras �!?ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar jmadeira
��� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros]

I � Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios.ern geral para a lavoura: 'arados,
r� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
�1� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores dej esplosão] l\'\otores

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de-jantar - talhe- eléctricos

h� Sabonetes e Perfumarias res Material em rgeral para transmissões: eixos,
ll\t4 AlcoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

[f"J Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveísje. Caminhões FORD Peças, acces- �l� Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos 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 �� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _- Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" ._ Estaleir "Arataca" �
����4����������������������1��������'��_�J��������.����.�����������

�
� oee�����------.·_---_·-@'���e:�Qfj, ��l���GG••� g- GO••_&Z�at

I Companhia "Aliança da Baía" i I At t b , I
� FUNDADA EM 1670 �� en Oe. em. �
� 00 •

: Seguros Terrestres e Maritimos : I I
G Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil O I Agencia Moderna de Pu- !

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 -

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 blicações, corn séde em São Paulo,
RECEITA EM 1934 18.170:403$540' tori d f I· d I GPROPRIEDADES IMOVEIS 13.496:912$949 e au orrza a e Isca rza a pe o overno
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 e G Federal e possue a carta patente n. 112
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

I G

Agentes, Sub·Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estadu
do Brasil, no Uruguaí e nas prin�ipaís praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopolls : e Formidaveis sorteios proprlos, tres vezes

� • G por semana, todas as segun· O
• Cam pos Lobo & Cía. G • das, terças e sextas·feiras, O
e oe E t

- . !.'.
o Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 fi�· x raçao com globos de cristal. v

� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA G ��1 tl.�
e � �j A max i II)a lisura � i.tli1Cl'1'�dfjde, pois, os ser- ��
fj Escrltórios em Laguna e Itajaí � � teios são pr�8eniiiauos pelo povo. �J

: Sub-Agentes em Blumenau e Lages I: � ;
� O� 00
ite.G.D••�.-----.·_�---._""••��GOG.--------�••"���

: ''\

Blurrlenau - ..Joii,vilie Sao Francisco - Laguna
Mostruario per"rnanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!",l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-3€.
arc.hivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

(:) melhor presente e Natal que V. S. cede brindar seus filhos.
Linôa Vista f?ancramira.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente

õ

e agua potouel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Harvllio Luz,
800 ào 6�a""àe Quartel feóeral, em ronstrucção.
'�nr' upa Escolar José Boikux.D

a séàe ào Districto João Pasaóo,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianop01is á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000
A Sorieàaoe 512 encarrega õo construcção ôg Préàios

05 lótes oõqutr.ücs.rneõtcnte o pnqora ento oe uma entraàa á
ur.stc e o resta te 12m pagamentos menaces.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

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

de Março de 1934.

Oiimo serviço de Bar
Ambiente seléto

Ao som do repertorio do
"Java ..Jornal"

Fiscal -- ..JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

=-�-�_====���====-=�=D=�==P=ed�r=o�d�e�M�o=u=r=a-F�e�rro
AdvogadoPrefiram sempre o ine

gualaveJ SABÃO JOIO de
Curitiba. Rua Trajano n, I (sobrado

Centro de Diversões JAVA

1íAm-M5'f""- 'iULlllr�l!:7" sem :mr

lY_(OLEST.lA�

DA

Adolar Schwarz
Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe Schm.idt, 38

Agente de Vapores
.

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

porto do NORTE e SUL
Serviço garantido e rapido
Preços rI,odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA
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Côriede
Apelação

Habeas-corpus de Bom Retiro,
impetrante o dr. Arão Rebelo e Deram entradas na Se

paciente Paul0 Zimermann. Re- cretaria da Fazenda os seguintes
[ator o sr. des. Presidente. requerimentos:

Concedida a ordem impetrada, -de Julio Carneiro Portes pede
•

contra os votos dos srs. des Ta- que seja registrado uma gleb:l de
,

vares Sobrinho e Silveira Nunes, terras sito no logar Itajaí, no mu

Habeas-corpus de: São Bento, nicipio de Ítaiopolis.
,

impetrante Aristides Rego e pa- -de Clarindo José Paulo, pe

ciente Francisco Fileto BuenQ dindo cancelamento da divida
,

France. Relator o sr. des. Presi- com a Fazenda Estadual, prove'
dente. niente de imposto.

Foi concedida a ordem impe- -de Luiz Barbosa Cabral pe
trada por não constituir crime o dindo ao governo do Estado o

fáto impetrado ao paciente. titulo definitivo de um lote de

Habeas-corpus de Laguna, im- terras que ocupa no municipio de

petrante e paciente Luiz Silveira Orleans.
do Bem. Relator o sr. des. Pre: -Tambem deram entrada na

sidenie. Diretoria do Interior e Justiça,
Convertido ° julgamento em os seguintes:

diligência afim de solicitar-se in- -de Manoel Ferreira de Melo,
formações ao dr. Juiz de Direito. ex-4o escriturario do Tezouro do

Habeas-corpus d"! Lages, im- Estado, pedindo reintegração.
petiante o dr. Rubens Terra e -de Guilherme Scheide, lo su

paciente Argemiro Teódomiro Go- plente do Juiz de São Bento, pe
mes. Relator o sr. des. Presi- dindo pagamento e gratificação, cença. Salão "Commercial"
dente, desde 2 á II de maio. -de Angelo Wisiósteiner, prof. R. Conselheiro Mafra, 9 (Ed. Mercado)
A Certe converteu o julgamen- -de Carlos Koepcke, pedindo da E. de Zimbro, requerendo Barbeiro e Cabelleleiro

to em diligência, afim de pedir pagamento de 802$SOO, por for- efetividade no cargo.
informações ao dr. Chefe de Po- necimento á D. E. P. -de Maria do Carmo Lopes,
licia. -de Leopoldo Kraemer, pedin- prof. do G. E' Prof. Wenclasen DESOPILE O Junta Comer- Kermesse em

Recurso crime nO. 2.257 de do pagamento de 240$000 de Bueno (Palhoça) contando 30 anos

Indaial, recorrentes Alfredo Duwe material fornecidos á Penitencia- de serviço requer aposentadoria FICADO SEM TOMAR cial do Estado João Pessôa
-; outros e recorrido o dr. Juiz ria da Pedra Grande. por estar impossibilitada de con- CALOMELANOS O visínho distrito de João
de Direito. Relator o sr. des. -de João Pedro da Silva, pe- tmuar. Resumo da áta da l88a. Pessôa (Estreito) realizará
Urbano Salles. dindo mandar certificar, por se- -de Carlos Koepcke, pedindo E Saltará da Cama Sentindo-se Sessão da junta Comercial dia 8 de Dezembro próximo

Convertido o julgamento em parado, quais os vencimentos que pagamento de 193$500, . . . . . Bem e Cheio de Vida do Estado, em 2ô de Ou- uma kerrnesse em beneficio
diligência, afim de ser pago o esteve percebendo o sr. José Fer- 272$000 e 638$500 de for- tubro de /935. da Igreja de S. B, J .sus dos

I ira xl M I id p. Se está triste e sem animo para viver, nãosêlo penitenciario sobre ° va ôr reira e e o, como presl ente necimento á enitenciaria. recorra aos saes laxantes, etc., na espe- Aflitos) que atualmente pre-
f d 2 d S T 'b I d J ti d M

.

B di d S rança de um allivio milagroso. Nada con-

P'd' d M Ed
'

d Cda finança na órma o art. o. o upenor ri una e us Iça - e afia erna ma e ouza, seguirá. Taes remedios estimulam os intes- resr encia O sr. ajor u- cIsa e aumento, A ornis-
nO. 3 do Dec. 24,797 de 14 de do Estado. quando em 22 de prof. provisoria de Terezoi.olis, tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO. ardo Oto Horn. Pre,sentes cs srs. são organizadora, compostad

' EUe deve destillar diar-iamente quasi um

julho de 1934. Abril de 1894 foi demiti o pe- (Palhoça) requerendo permissão litro de bíles nos intestinos. Se a biles não Eduardo Oto Horn, Presidente, das senhoras Hilda da Costa
8 R I flue normalmente, os alimentos não são

Recursos crimes nO. 2.25 de evo ução, para assinar-se Maria de Souza digeridos, apodrecendo nos intestinos e for- João Otavio da Costa Ávila, José Lehmkuhl, Francisca Assis
d J' d d C I K k S A di M II d mando gazes que farão crescer o seu esto-

F GI R b Cid d ild VTubarão recorrente o r. U'Z e - e ar os oepc e I , pe m- ü er por se ter casa o.
mago, e o seu paladar ficará desagradavel; . avam, O erto Oliveira, I a e, Hl a az, Cristina

Direito e recorrr.!o Vitor Agenor do pagameno de J :293$ J 00 por -de Alice Arantes, prcf, nor- ���!�:ã��:��i�:�{.,el� ;:���m��'.:':á.d�o�� Alvaro Soares de Oliveira, depu- Trindade Sadeli, Maria An-
Lemos, RelatoI o sr. des, Alfre- fornecimento á impresa oficial. malista do G. E. Abdon Batista o seu organismo ficará envenenado. tados e João Tolentino Jor, Se- tonieta Carreirão, Darcy Bor-

J r As pilulas de CARTER são infalliveis
do TrompoU)sky. -de Ana de Souza, prof. da (aragua), .requerendo prrooga- para activar o funccionamento do figado. cretario, é aberta a sessão e apre- ges Lehmkuhl, Aracy Vaz

d h de i E I d D (T d I' 6 Contêm propriedades vegetaes notaveís,
d d C II d L PConfirmado O espac O e im- sco a mixta e iamante im- ção e icença para mais J Experimente um vidro, Custa pouco. Peçr va a a áta a sessão anterior. EX· â a o e uiza eluso

,

b
'

b'\ di d 30 d' d L' di oflulas CARTER em qualquer pharmacía PEDIENTE M d' L h k hl f AIpronuncia que em apreciou o o', pe In o las e 1- las. :- emornn um ao e m u ; azem um ape o
direito e a prova dos autos. �".G�g:---------OO---------�""G�G� �r. Jesé Bordin, do Alto de Bela ao povo e ao comercio local

ApelaçãO crime nO. 5.272 de � fi Vista, municipio de Concordia, e tambem ao comercio e povo
Canoinhas, apelante o dr. Juiz de �

18 d N b. penindo informação para regis- desta capital de donativo para
Direito e apelado José Calazans

I�<'l'",'.� e- ovem roo !�!D'''''''<.�,,:''
trar a sua firma; responda-se e a referida kermesse, cuja ven-

Cordeiros e outros. l<eIator o sr.
� '� arquivese. Idem dos srs. Floriani da reverterá em beneficio da.

des. Urbano Salles. Bon:ito & Cia., de Herval, con- aludida Igreja do S, Bo;n Je-
A Côrte confirmou a sentença • � sultando a esta Junta a respeito sus dfJS Aflitos,

absolutoria. � • do contráto de s:!a firma:-res- Toda a ajuda que por par�
Apelar;ão crime nO. 5.280 de • C O L O S SAL S O R T E I O G pondo-se. te desta 'capital e daquêle

Urussan�a, apelante a Justiça e � • Telegrama do sr. Diretor Ge- próspero distrito venha advir,
apelado Liduino Feltrin. Relator ral do Departamento Nacicnal queiram os doadores entre-

10 sr. des. Alfredo Trompowsky, NA
I Indu:�tria e .Come�cio, do Rio de gar á comissão acima citada.

Mandado o réu a novo julga- JaneIro, pedmdoevlar a relação dos
R ln

I!I _

mento, por ser a decisão absolu- "CREDITO MUTUO PREDIAL" funciooarios desta Junta. IDEi\[. e Iglao
lori�, contraria a prova dos a'ltos. REQUERIMENTOS: - Dos EXPOSIÇÃO E ADORA-Agravo nO. 841 de Floriano� srs. Wor,mscher, (,la pr aça d: Ma- Ã DO S:polis, agravante d. Alexandrina fra, pedmdo para modificar a ç O . S. SACRA-
Paim àe Castro e agravado o

Permios em mercadorias alteração das clausulas 7a. e 8a. MENTO
;Coronel Manoel Tíago de Castro. de seu contráto; registre-se e ano- Na Matriz do Purissimo
Relator o sr. des. rJí{edeiros Fi-I 5 __575$000 te-se. Dito do sr. Diretor-Geren- Coração de Maria realiza-se
Jhos. O ! te da Sociedade Anonima Fabri· amanhã, após a missa das 8

Confirmada a sentença agrava- � ti! ce de Tanino Picotin, de loin- horas, a 3xposição e Ado�
da por estar de acôrdo com a • Ror 1$000 • vlle, remetendo a esta Junta a ração do S. S. Sacramento,
prova dos a\Jto�. áta da Assembléia Geral Or- A's 16 horas terá logar o

Apelação crime nO. 1.756 de dinaria; arquive-se. Dito dos srs, encerramento que será sole-
Florianopolis, apt!la Ite a Fazenda Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na Neief Domit & Nassim, de Por· ne.
do Estado e apelado Inacio José O MUTUO �RED IAL , to União, remetendo a esta Jun-
:lo Nascimento. Relator o sr. des. C FiEDIT r- •

ta o distráto da mesma Socieda'
'Wedeiros Filhcs. A CREDITO MUTUO PRE- de; registre-se e arquive-se.
Negado provimento á apelação D IA.L, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-; Dito da sra. d. Maria Balbi-

:8ra confirmar a sentença que a joia de entrada é accessivel á todos-2$000 na da Costa, desta praça, ptdin'I:ondenou a Fazenda do Estado. do para registrar a sua firma; ins·
I pagar a vitima aquilo que fi-

EX'Ige a penas a contr I'bUI'ç a-o de creVa-se. Dito da Empreza Auto
ar apurado na execução. • Q Viação Catarinense Ltda" de
Embargos civeis nO. l.Z48 de e 1$000 para cada sorteio • Blumenau, pedindo para registrar

'::uritíbanos, embargante João Pe- � e a compra, digo ao seu contráto

{�oo<;:I�::i�o d:b�í�:�da��:� I Habilitai-vos! Insérevei-yos! I :ia���;prr:s��re��;i:;q�:��::.asDi��
Iltor o sr. des. Tavares Sobrinho, • • da Empresa Auto Viação Itajaí
Decidio a Certe não haver � O Ltda., lemetendo a esta Junta

ada a declarar. IG.�•••O---------•••---------••••••• o distráto da mesma; registre-se
-------------------------------------------

""

OR? RESFRIADOS?
G)-U A R A I N-

Atacada a MA.RCHA SOBRE DAGAH
BUR

ROMA 1 2 - Despachos re

cebidos de Asmara para a impren
sa, informam que as colunas dos
generaes Fruschi e Malelti, depois
di! terem deixado forças suíicien
t�s guamecenr lo Sassa Beneh, na

frente da Somalilandia, continua
ram seu avanço rumo ao norte,
sendo evidente que o seu objecti
vo é a localidade de Dagahbur,
a 130 kilometros de Jigjiga.

As referidas columnas incluem
numerosos carros' de assalto de
grande mobilidade e pequeno por
te e centenas de camelos que trans

poatam a artilharia e 03 tanques
d'agua.

Dagahbur fo iutensamente bom
bardeada pelos aviões militares
italianos duran e 05 ultimos dias.
As bombas incendiarias lançadas
pelos aviadores atearam fogo a

grandes matas situadas ao norte

de Gorahet, abrindo assim uma

pasagem ampla e segura para as

tropas eninsulares.

PE�UENAS
NOTAS caravana

frente unis
ta Gaúc ha
LEGEADO, 13 - Um tele

fonema da Tamanduá, pertencen
te ao 7 o distrito deste municipio,
informa ter sido atacada ali a ca

i avana da Frete Unica, chefiada
pelo dr. Decio Matins Costa, de
putado estadual, sendo assassinado
o sr. Orlando Felt, do alto comer

cio local e delegado do Parti
do Republicano.

Maiores informes foi inpossi
vel obter, em vista de estar o

centro telefonico controlado pe
la policia, que impede qualquer
comunicação posterior ao inlor-
me primitivo.
O comercio desta vila, em

grande parte, fechou em sinal
de protesto pelas ocorrencias.

b

l1/lW

AO DEPRIME o co
,

1

_}

Pela nossa historia
.. ..

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 14 DE NOVEMBRO-S. CLEMENTINO

1864-Guerra do Paraguays-Ci ministro brasileiro em

Ássumpção, capital do Paraguay, pediu e obteve seu passaporte, fi
cando desse modo trotas as relações diplomaticas. «Em presença
de um semelhante estado de cousas, prescindindo de discutir. dizia.
Vianna de Lima, as considerações de que v. ex, acompanhou sua

communicação, eu limito-me a protestar, do mo do o mais solenne,
em nome do governo de sua magestade o Imperador do Brasil, con
tra o acto de hostilidade praticado em plena paz, contra o paquete
rJ«.arquez de Olinda, em violação do lue foi convencionado entre

os dois governos a respeito do transito fluvial; e desde já, resalvo os

direitos da Companhia de Navegação do Alto-Paraguay, pelas per
das e damnos que lhe possa occasionar a' interrupção que o dito
paquete soffre e vier a soffrer nas suas viagens, em consequencias da
decisão tomada pelo governo da Republica. Tendo de retirar-me,
quanto antes, desta capital, peço a v. ex. que se sirva mandar os

passaportes, para mim, minha familia, secretario da legação e comiti

va, afim de podermos seguir viagem no paquete Marquez de Ülin :

da.
1904-Revolla contra a l'accina--No Rio de Janeiro,

apoiando uma agitação popular contra a vaccina obrigatoria, rebenta
um movimento militar chefiado pelo general Travassos e o senador
Lauro Sodré, movimento esse circumscripto á Escola Militar da Praia
Vermelha. Os alumnos foram derrotados, após rapido combate com

as forças do governo, vindo a lallecer o general Travassos.

I 935-Rectificação-Ficam rectificadas as notas das ephé
merides publicadas na fi Gazela de I 4, que são referentes ao dia
13 e não J 2, como sahiu.

Na� grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade fiO.

cial_ ou commerciôl, o espirito mo�

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin.
divel das necessidades.

arquive-se.
Nada mais havendo a trátar,

o sr. Presidente declarou encerra

da a sessão.

Secretaria da Junta Comercial
do Estado. em 26- J 0-935.

joão Tolentino Junior
Secretario

A9
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente áR.I!ajanoõl

P'icne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1 353

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

Consultas:
da s 1 5 ás 1 8 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Clinica de Crianças-Mo
[estias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroterapia - Ralos
Ultra·Violetas

C001SULTAS:

Das 9 ás 11
Dus !6 ás !8

Rua Trajano, 21
Fone 1384

=��;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;�;;::;;;;:
\

I Dr.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Formcõo pela faculàaàe àe

meàidna àa Universiàaàe ào

Rio àe Janeiro. Ex,interno,

por mncurso, ào Hospit,?l àe

Pronto 50corro e àa Asslsten
CIO Publica ào Rio àe Janeiro.
rom alguns anos àe pratica nos

5HViços especializaào� no Pro
fe5sor Sanson, no RIO àe Ja

neiro -na Policlinica àe Botafo

ga -- no Hospital àe São J�ão
Batista ào Lagõa e no Hospital
6affré.-6uinle).
Chefe de clínica e cirur-

gia àe ouvidos, garganta,
nariz cabeça e pescoçd
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

Dentistas

Luiz Freysleben
Cirwgião :Dentista

- ,RUA DEODORO, 30 -

Para� Natal
",_N"

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogac'o

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

--�
, ,�

As áfricas r:OOC-'""""'
...

·':··"··"""ldo marquez I Religião II
- � H

CAMPINAS, (São Paulo), OO���� OO���

10 - Passaram, ôntern, por es-
111

-

Sta cidade cinco onças pintadas L.9a de.Serão ronferiàos aos primeiros
e segunàos lugares. Para a série que �eriam si�o caçadas na zona PedroA, àa qual farão parte Atlético, do no Araguaia pelo marquesFlvaí, figueirense, lris e Taman-
àaré, "A 6azeta" conferirá uma Brasilí Sampieri. Aqueles titular,
rica taça, com gravação em ouro; ao que se sabe aqui, já se encon- Domingo ultimo, a Liga S.
2. lugar 1 bola tipo inqlêsu. Ao d Smelhor 'nqoõor ô

e futeból---1. lu, tra em São Paulo, tendo levado Pedro visitou a Armação e ant,
gar, uma meàalha ôz ouro; 2. lu- em sua campanha varios índios Ana, no municipio de Ribeirão.
gar uma meàalha ô

e prata. Para
I f' I L d

.

os clubes e lcquõor-e s àa série B carajás, sabendo-se haver ele lei em cuja cape a OI ce e ra a rms-

publicaremos oportunamente os to estudos interessantes sobre Goy- sa pelo rev. P. Roberto Wino·
prernlos que estão s enôo cuiàa

E Ih fóo surnentz estuàaà05. as e particularmente em torno da bech, que ao vange o, pro e·

NOTA--Os ;ogaàores àos clubes zona do rio Araguaya. S. S, rio bela pratica, ouvida com aten-
filiaàos não serão constõeruõos d hõentro àa ser ie B. mostra-se encantado com as gran- ção e respeito por to os os a-

UM FESTIVAL
des r�quesas do Esta�o de Goyas, bitantantes daquela localidade e

. especialmente as do no

AragUaya.]
arredores.

. I As onças contituem belo; espe- A' s 13 horas o sr. Herondi-
Para a entrega àesses pr-emros , ' ,

A 'I' I'
.,

que se àará no àia 29
õ

e De- cimens e emguanto estiveram na no VI a exp lCOU o catecismo as

zembro àe 1935, "A 6azeta" orqo- estação local chamaram a aten- crianças a quem distribuiram, em
nizará um excelente festival

ô

es-
d ') I d' id d b bportivo com atraente programa, ção a popu ação. gran e quanti a e, om ons e

I
santinhos. Pelo rev. Pe. Roberto.

SE'R I E B ás 1 5 horas, foi feita nova pre-
_m _.. - CONVERSAÇÃO PARA A gação que terminou com a reei-
Qual o melhor jogador PACIFiCAÇÃO tação por todos os presentes da

de futebol'? ROMA, 13 - O comunicado ladainha da S. S. Virgem, em

oficial sôbre a conversação entre cujo louvor foram entoados be
Mussolini e o embaixador inglrês los hínos. Em seguida, pela Li
sir El ic Durmmond, informa qu,: 5a, foi confiada ao professor lo.
Mussolni recebeu o embaixador cal, sr. André Antonio de ,Sou.
britanico ontem, quando durante

za, uma bem provida íannacia
mais de uma hora de deliberações homeopatia e outros medicamen-

I foi artentamente examina�a a si- tos, afim de serem fornecidos.
tuação de ambos os paises no gratuitamente, a todos os que ne-

I
Med'teraaneo, Foi mantido estretio cessitarem.

SE'R IE B I sigilo sõbre as conclusões alcança- A's 16 horas regressaram os

das mas o lado italiano informa liguistas e esta capital, tendo an

que as discussões serão continua- tes o professor Herondino Ávila,
das. em nome de seus comhanheiros,

agradecidos a todos presentes e.

em particular, aos sr. Trajano

I Leite, Francisco José da Silva,
Sílvio Izidro Pires e André An-

I tonio de Souza, o bom acolhi-
mento que lhes fôra feito.

Segundo foi-nos informados é

intenção dos moradores da Ar·

mação requerer aos poderes com

petentes a concessão de um ter·

reno que lhes sirva de cemitério,
dada a grande distancia que os

separa do Pantano do Sul, onde
são obrigados a enterrar os seus

mortos, o que nos pareceu muito
acertado.

Uma comissão de moradores
daquela localidade e algunns li
guista pretende interceder junto
aos Exmm. ses. Arcebispo M�
tropolitano e Prefeito desta" Ca
pital para conseguir qualquer pro
videncia neste sentido,

Grande cOncurso desporti .. '
vo de "A Gazeta"

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

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

A Gazeta
__
---------------------1--- ------

Médicos Advogados

EL.EGAN_C_I__E__O._M_'G_O_S_T_O_

pital
TRAJANO

Diariamente, pvblicaremos quo
ro coupons,

ô iul ô iôc s em àuas

sertea, ccbcnõo aos 5 clubes àa

rapital, ou ezjorn os fíliaàos á
f. r. D., a série A; e aos clubes
ào Estreito, roqueiros, Saco àos
Limões, São José, Palhoça, Bi·
guassú e Tijucas, toàos não filia-
àos, a série B.

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6A2ETA quer rcs-

17 horas ponàer aos seus leitores essas

interessantes perguntas:
--Qual o melhor [oqnôcr õe tu

teból?
·-Qual o clube à2 futeból mais

" simpático?
Pl;eenchiàos e remetiàos a esta

Dr. Pedro de Moura FerrO Rk'àação os coupons que publica-
mos àiariamente,-·aos àomingos,
ás 9 horas, far-se-á a apuração,
corn a presença àos ;ntere5saàos.
HOTA: Os coupons àe uma aé

rle, que fôrem crr-cõcrnente preen

Rua Trajano rr 1 sobrado chiàos com a inàicação àe clube ou
,

I
jogaàor àe outro série, serão in u-

Telephone rr 1548 tilizaàos na apuração.

- I SE'RIE �
Accacio MoJ

::Advogado

(clube a que pertence)

•

rerra tem seu escrip-

Qual o melhor jogador
de fulebJI?

tório de advocacia á rua

Vísconoe de Ouro Preto

n. 70. - PhoJ1P' 1277.-

Caixa Postal, 110.

(nome do jogador)(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

I I
[iE'RIE A II
L(nome do volante) (nome do votante)

II Dr. Ivo d'Aquino I
Advogado
BLUMENAU.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificio Caixa Agricola)

(nome do clube)

TELEPI--JOHE, 58

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

Qual o clube de futebGI
mais simpatico?

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

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

. 'es Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. .Osvaldo Silva
Saback I�ADVOGADOS

I
RUA TRAJANO, 33

Telefonlc, ?287

, �

Dr. Renato= I
==Barbosa== IADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.) �Fone 1325-Atende cha-

��m�a�d�o�s�p=a=ra�o==in�t�er�jo;r�.��
PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaôn em 1885

Rua Felippe Schmidt r.' 8

(nome do clube)

('aixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotyp ia
encaôernação, Pautação, Tra'
bolhas em Alto Relevo etc.

I
I'I'���������IOS produtos PhiUps

Radio., Lampada:-:'Cinema Falado 1

(nome do votante) (nome do votante)

Rua Conselheiro Mafra, 54 FLORIANOPOLlS

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

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROClJRAE OUVIR

OS AFAMADOS RECEPTORES PH ILIFS

Costa Bt. Cia.

Lojas Garcia
Rua 15 d 3 Novembro, 70 SlUMENAU

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLlNES-XADREZES-ZEFIRES

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

etc. Colchas, guardanapos, lenço5, toalhas de
ba"ho de rosto e de mesa. Confcção de ca·

misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundiçio:-SINOS DE BRONZE, maquínas de forragem, Ea

bricação de maquinas em geral, (agricolas e in

dustriais):--,moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chilpas d� fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

n.

e

Ana Nova

UA

MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA
valendo-se dos lindos padrões
RENNER

CONSELHEIRO MAF�.A ESQUINA

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

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio ]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PABAHDO os

SEGUINTES JUROS:
Cle Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previoôj. ala.
Prazo Fixo g,[. ala.

i��.���"������.���"��,>.�,�••••---O"
G IG Ultimas edições da

Livraria do Globo
RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN
TRAL DE ALBERTO ENTRES

I
•
"
"
(I
•
•

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

Amaral
Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

NelIy R. Carvalho
Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio

Hervé
Vocabulario Sul Rio-v'., :mdense-por Luiz Carlso

de Moraes
A Invasão de São Borja--por Osoria Tuyuty e

Oliveira Freitas •
•

•••

DA RUA
-
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crft. Ga�·�'�
Desportiva

REDATORES' ( Desportos Terrestres- CYPRIANO JOSE'
.

( n Nauticos _ EDU' CABRAL

Reunião
Elegant

Syriaco T. Atherino & Irmão

Agentes da PANAIR DO BRASIL S,A.

Olhos negros equatoriais, parecer
dJ pintados a nankín,

Dois tracos de união são as suas

sobrancêlhas e de um bronzeado lndío
é sua epiderme!

Cabelos negros como noites sertane
ias, quando os grandes rolos de nu

vens escondem a nutiluca.
Você. Daura, é a morena brasileira

a síntese maravilhosa de uma raça.
Religiosa, assídua assistente á mís

sa dominical das nove horas.
Tambem não deixa de compare

ce: as matinées do Royal e o íoo
tíng da Praca 15.

Muitogosio e distinção na "toillete"
parecendo talhada por costureiros Pil
rlsíenees.

Quando ela usa vestido verde claro,
C1m enfeites multicores e chapéuzí
nho preto como os olhos, fica
pequena lin;h e simples com

4ltoíllete" simples e linda.
Outra pequena encantadora é a

Julieta Jorge.

Conforme noticiamos e-n nume

ro anterior realiza-se. amanhã
- ,

ás 20 horas, nos amplos salões
Cada seção dos La- do Lira Tenis uma elegante soi-

boratorios Raul Leite FUTEBO'L rée dansante oferecida pela gen-
,

I b tori til senhorinha Elsa Silva, Rainha
e um, a ora orro em:

V b· d da Primavera.
pessoal técnico-autonomo, ms- enceu a com Ina o

tala���r�í.:::;o completo do- florianopolita 111G r, �::kt:e:�i:dad":tr�:�:p:�
tado de controle cientihco não -O -

tana que irá abrilhantar a noita-

comparavel nenhum outro, pe-
Defrontaram ·se ontem, á tarde, A

da de domir.go.
Ia colaboração dos Departamen- no campo da F.C.D, o combina. 5 provas nau- Emnossaredacão esteve, acom-

tos Especialisados. do de Florianopolis e o seleciona- ticas de panhada da senhorinha Marta
________ ,.."..__ do Brusquense-Paisandú, de Brus- Saiu n, dama do seu séquito, a

QUASI MORTO O RAS que, triunfando os locais pelo score Ôn tem �raciosa senhorinha Elsa Silva,
SEYOUMI de 3x2. Ontem, com uma excelen- S. M. da Primavera, que nos deu

, a honra de convidar p
ASMARA 15 O R S OS JOGOS

.

A
te e entusiastica assistencia, ,ara com'

I •
- as ey- DE AMANH realizaram-se na baía sul parecermos a soirée de domingo.

ourn, o mais famoso de todos os
" Ad' ·1 d

Amanhã, no campo da F, C as provas nauticas entre os, ..

gra ece�?s a genti e�a a

chefes de guerra etiopes, escapou t d t ã d
o, B·' f

.

.

.lubes Riachuelo Martínellí VISI a e a :s mç o o convite.
da morte por um triz, quando uma .• a rua ocaiuva se enrãc '"', -

bomba atirada pelos italianos caíu interessantes embates. e A�do Luz, entidades desta VOLTA A INQUIETAÇÃO
ao seu lado. Em homenagem ao sr, Marianc :apI,t�1. .

A' AME'RICA DO SUL.

O�petardo, porém, não explo- Agostinho Vieira, ás 13 hora lniciado O prého. ás 8 hc-

diu. pelejarão CantistaxLimoense, ser- r;�, . c?m a cor.rida entre LIMA 13-0 governo do

Este fato foi narrado aqui pe-
vindo de juiz o sr. Antonio Viei- nnclpl�ntes, O lindo certa- Perú acaba de lançar o seu

105 sacerdotes coptas que se ren- ra Machado (Sanford). me nautico, compo 3tO de 7 protesto contra a ocupação,
deram aos italianos. Independencia, distrito do João p'areos, desenfl)lou-�e até. o por tropas equatorianas, de

Os aludidos sacerdotes Acres- Pessôa e ,J1vaí, desta capital, se
[mal com grande brilhantis- uma zona do territorio pe-

centaram que o incidente ocorreu empenharão em lide, ás 13,55 no. ruano, na fronteira setentrio-

antes da ocupação dd cidade de horas, em homenagem ao sr," AI· ?AREOS E VENCEDORES: ':.:�.
, .

Adua, quando oRas Seyoum, em Iredo Kitian. Arbitrará a partida l: PAREO P'
., FOI desmentida, pelas aü-

companhia de outros chefes, entra- o sr. Ribas. T
:-- nnclpl�ntes toridades de Lima, a noticia

E id ' I' d
- aça Para Todos=-ioles da chegada a Guaiaquil de

va em uma gruta das montanhas m segUI a sera rea iza o c 4 1 000 t
vizinhas. jôgo entre as esquadras secunda

1 remos-, me ros. 600 soldados peruanos e dois
Vencedor em l' lagar-AI- '-

d
. ,

I

Os companheiros do chefe etio- rias do Figueirense e do Atlético, J L 21M ti II'
avroes O exercito, que teriam

do uz;
.

ogar ar me I··d d d f
p� ficaram tão apavorados quan.

serviu o de juiz o sr. Rodollc 2' PAREO N"
SI O man a os para a ron-

P' E 'h :.- OVIS.sirnos teira com o Equadordo viram caír a bomba, que não alva. sse encontro sera em o T R t 1- aça emmg on-lO es a
.

do esconderijo durante-três nenagem ao sr. dr. Oovernado 4 remos-I.OOO mts. Ven- Os laboratortos
do Estado.

Homenageado a Assembléia
cedorem 1:10gar-Martinelli; Raul Leite

L 'I d E d
2' logar Riachuelo, Retêm ouro no país.Os "ras" discordam egts ativa o sta o travaram 3 PAREO C t

I '16' I ... '. :- ampeona O Amparam 5,000 brasileiros.
ROMA, 15 _ Noticias d, uta, as noras, o se eciona- t d R T

J d 'I f �a annense O emo- aça São animados no maior espi-
fonte alemão. recebidas de Adis- '.JO a capita e o orte conjun overno do E t d tt

. V d BI J '-! s a 0- ou - rito de brasilidade.
Ababa, anunciam que rarace rei- co itoria, e umenau. uiz- nng a 4 remos-2.000 m,ts. Levam para fóra das nossas
nar uma séria divergencia entre }l

sr, Carlos 'hd,ed C1omlposo ?U un Vencedor em I' logar Rla- fronteiras o nome do BRASIL
o «tas» Seyum e o «ras> Kassa, e emento es:co. 1 ? pe os visitante-, .huelo; em 2' logar Marti-

.

a proposito da campanha dos

I �reços$-arqulbancada
- �$; .ielli. Bebidas Nacionais E Extran-

etíopes contra as forças italiana� gera -I ; sen?oras e senhonta� 40. PAREO:-Canóe No- geiras No

no Tigré. -1 $. -

vissimos-Taça Confeitaria \ CAFÉ .J AVA

Segundo tais noti('ias. o «ras» OS PREMIOS Chiquinho-l,OOO mts. Praça 15 de Novembro 26
Kassa é de parecer que as tropas Vencedor em 10. logar- ,J1nfonio Paschoal

locais devem se retirar para local De ordem dosr, Ten�nte Jor- Club Nautico Martinelli. APRECIADOS
mais adequado á defe a ao passo ge de Arruda Proença, presiden- 50. PAREO:-Classe aber-
que o «ra,,» Seyum preferiria alt.- da nos�a entidade rnaxima, to- ta-Taça Eugeninho _ Müller P ERFU M ES

c,ar os italianos em sua atual po- dos Oll premios serão entregues ióles á 2 remos-l000 mts. Acompnhado do distinto co-

slção. amanhã no campo da FCD., Vencedor em 10. logar merciante sr. Esperidião Amin,
za; fALErlmEHTO: As mesmas fontes alemãs an-un- após a realização do ultimo jôgo, Riachuelo. visitou-nos ante-ôntem, o sr. Ha-

o sr. maestro Alvaro Ramos; ciam os rapidos avanços dos ita- -Os jogadores que integram o 60, PAREO:--Juni,.)rs-Ta- minio M�rruggi " átivo e dilig.ente
a senhorinha Amelia Montene- Em Braço do Norte faleceu lianJs pela provinr.ia de Ogaden, combinado da capitdl nãc, parti- ça Haroldo Pederneiras _ representan,t� da Importante fuma

gro; o sr, Henrique Felipe. abastado prevendo a próxima e rapida ciparam das peleja, em que S!US I
ióles 4 remos-I 000 mts. J. E. At�mson S . .(\., de Lon-

a senhorinha Rosa Fiorezano; proprietario. quéda de Djijíga em seu poder club tomaram parte. Vencedor em 10. logar dres e RIO d� !aneu? . ,

o sr. Herminio Silva; Noticias francelas, proceden-I -A prova de ciclismo que deve- Aldo Luz; em 20.- Martinel- O sr. Hammlo eS,t� IncumbIdo
a exma. sra. d. Maria Gertru-' Falecl'!u ante-ontem na resl- d O b I

-

f d l' de lanrar a nov
.J f

tes e ji uti, dec aré1m, por ou- na se ter' e etua o ôntem, será 1. ::t a sen� cos a a-

des de Souza. dencia do sr. eng, Celso Leon tro lado, que o governo de Adis- levado a efeito amanhã ás 13 7o. PAREO: ••-Classe Aber- mados perfume� Atkmson. Da-

6EHTE NOVR
Sáles, seu filho o venerando sr. Ababa esconde a verdade em re- horas. ta -=-Bronze Imbituba -Honra mosel, a maneIra como fOI posta
Adolfo �eon Sales.

. lação á tal avançada, d.e modo Na proxima edição publica- Liga Nautica Santa Catarina á. venda os ,acreditados e, conhe«

O, extmto era p.essoa mUIto
que a população de Harrar está remos relato minuciosa daa referi- -1000 mts. cldos produtos Royal Bnar.

relac,oOêd� e conhp'cldo nesta ca- tranquila, COa a 5ua opinião ali- das partidas. Vencedor em 10. logar- ,Nos elegantes �ontras da con-

td�, e genltor dos sr.s. dr. Valde- mentada por _noticias ótimistas es- Riachuelo. celtuada «Casa 1 res Irmãos,» fo�
mIro Leo� ,Sal�s, dador Regia- palhadas pelo «ras» Nasibu. Usar o SABAO INDIO quer ram expostos os apreciadissimos
nal do Mmlsteno do Trabalho em dizer, economia sobre todos ALUGA-SE o sobrado e perfumes de J. E. Atkinson S. A.,

HOIVADO t té á C
Contratou casamento na ci- São Paulo, Osvaldo Leon Sal�s, As eleições na G ran- os pontos de vista. par e rrea rua onse- tendo afluido muitas pessôas rara

dadede Tubarão, corr: a gentil\funcionariodo,Departamento ge- Bretanha Reconhe-·-�-c.do
lheiro Mafra n. 38, para apreciarem essa belissima expc.si�

I d C T I f d I tratar na mesma rua n. 41 ã
senhorinha Ondina Avila Pereira ra os orrelOs e e egra os o

ROMA, JS _ As eleições .,

ç_r:_. _

t.ntiada do di. ato F. Feuerchue� Rio de Janeiro e dr. Celso Leon O 5 lnd ! cato dos A
•

S I h
,.

d na Gran-Bretanha não causaram Y' I a-O esp
·

Ite, o sr. Salim Mussi, do alto D� es, ,engdenEelrod msPdetoRr d
o

emoção nos circulas italianos. Bancarios
_

ec Ia
comercio local. Ifetona e stra as e o a-

gem do Estado. Os jornais nada assinalam de Pelo sr. ministro do Trabalho
especial a não ser que os eleito- foi reconhecido, em 13 do corren

res votaram com pouco entusias- te, o Sindicato dos Bancarios de
Dr. Arão Rabelo Mande nome, edad� e al- mo. Santa Catarina.

Eüá nesta capital, o nosso ílus- guns symptoma�, corri enve- A impressão predominante é Sua dir�toria atual está assim
tre conterraneo sr. dr. Arão Rebelo, oppe sellado para respostas de que os resultados das eleições constituida;presidente Hermes Bu
ex-deputado á Constituinte Fede- ao sr. Guimarães, á CAIXA não modificará a atitude do go- chele, secretario João B. Rodri
ral, atualmente residindo em Blu- POS I AI N.-23-Nictheroy vêrno britânico com relação águes:e tesoureiro Raul Wendau�
rnenau, onde é politico influente. E, DO RIO. questão ítalo-etiope. seno

A voz DO POVO

Dom Neça
Vindo de São Bento, acha-se

nesta cidade o sr. Reinaldo dr
Almeida Grott, tabelião naquele

Pre;cedente de Laguna chegouum? )I_�

uma
sr. lYlallO Matos, despachante a-

duaneiro d iquela cidade.

:_".m ontra-se entre nós o sr. Antonio
Batista da SIlva, comerciante e

nfluente politico em Laguna.

LOURA5 E mOREHA9

Traura Oliveira

Está nesta capital o sr, Alvil-
o Mechado, operoso prefeito do
nunicipio de Canoinhas.

De Cruzeiro chegouo sr. Oe
resio Paz, secretario da Prefei
tura municipal.

Chegou ontem ja esta capital
) sr. Aristide Rego, secretario da
·::>refeitura de Joinviie.

Procedente de Joinvile está nes

a capital, o dr. Alfredo Schemm,
clinico ali residente.

Al'iIVER5ARI05
comarca.

Festeja hoje a data do seu ani
versario natalicio a gentil senhori
nha Margarida, aplicada aluna do
Colejio Sagrado Coração e dile
ta hlha do sr. Edmundo Meira.

D;! Orlezns chegou ontem o

ir. tte. Rui Stockler, prefeito saíram
municipal. dias.

Vindo de Camboriú, acha-se
Aniversariou-se ontem o sr. entre nós o sr. Flavio Vidra, pre

maestro Hugo Freyesleben, Iun- feito municipal daquele prospero
cionario do Tescuro do Esbdo. nurucipio.

Fez anos ontem a sra, d, L�
andra Coelho Lopes, esposa d,
sr, J()ào Climaco Lopes, funcio
nario do O<?parl"lmento dos Cor
reios e Telegrafos.

Chegou de Tljucas o nosso

.onterraneo Jacob Schmidt, ope
roso prefeito daquela cidade.

Faz anos) hoje, o sr. Osni
Gonçalves, sub�oficial Co 14
B. C, desta cidade.

De B1umennu chegou sr. Ro
berto Grossembacher, do comer

cio daquela cidade e influente
politico.

Está em nossa capital, o sr,

fAZEm AHOS HOJE; Luiz Abry Junior, suplente de

o sr. Enéas BrasiliLio de Sou- deputado estadual.

t Com o nascimento de uma me

nina, está em festas o lar do sr.

Heitor Souza, funcionarlo da E.
T , Tereza Cristina.

Passará terça-feira, dezenove do corrente, por esta capital.
rum� ao sul, um ,avião e5peci�l, que receberá encomendas, correspon"
dencla e passageiros. Esse aVIão regressará no próximo dia 22. Ho ..

rario e escala usuais.

fHE6Am UH5 ... Esta doente?

Lavando-se com o Sabão
S�\\M V'RGf�..

�OE r::--:,.._ '"'
- L*\i[Tl[l&C�
U01NVILLE "Virgem Especialiàaàe"

de Wetzel & Cia.-·Joínville
(MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
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