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ROMA, 16-Noticias proce
dentes de Mogadiscio informam

que um combate travado á roda
dos po't0� de Admale, no vale do
T. Fafan, custou 300 mortos ás

tropas etíopes 11.le eram comanda
das por quatro oficiais europeus,
dos quais um morreu. As tropas
italianas tomaram dois canhões,
trinta e sete metralhadoras e cen

tenas de [usis, tendo feito duzen
tos prisioneiros.
A coluna italiana era constitui

da por duzentos <dubats» coman

dados pelo coronel Maletti e

apoiados por carros de assalto.
Os etiopes, que eram em nú

mero de cêrca de mil, eram pro

tegidos por auto-metralhadoras.
Na sua fuga" os etiopes aban

donaram cincoenta caminhões, que
foram queimados no local do com

bate. A coluna italiana regressou
a seguir a Gabre-Darre.

os NEGOCIOS SÃO MAIS
FORTES

o GAL BONO SERA' �SUB
STITUIDO

RO�IA, 18- O general De
Bano foi chamado a Roma e

�ubstituido pelo marechal Bado
l?;lio, no camando geral das tro

�a8 italianas na Africa Oriental.
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Candidato áPrefeitura
de Bom Retiro

Não têm di
reitaaos

vencimentosguerra na

Oriental
200 ITALIANOS DESTRO- COMBATEM-SE OS

ÇAM MIL ETIOPES ETIOPES
Cidade do Vaticano,18 -

ROMA, 18 - Segundo in- Os circules autorizados do Vali
formações enviadas de Djibuti ao cano declaram que é sempre ver

«Popolo de Roma», se teriam dade que o Surnrno Pontifice fará
verificado entre destacamentos etio- todo o possive], como declarou
pes e partidarios do sultão Aus- anteriormente, p� 1'1' apressar uma

sa combates provocados pelas raz- solução pacifico e honrosa do COG'

zais dos etiopes ao tentarem abas- flito da Etiopia.
tecer as tropas do ras Nassibu. A respeito das sanções é op-

Alguns acampamentos Doma,
portuno recordar as afirmaçôes

des das tribus modaitas leriam públicas do Santo Padre contra o

visto o seu gado 'saqueado' e os
emprego de meios que fossem sus

guerreiros do sultanato de Yayo ceptiveis de multiplicar, em vez de
teriam procurado cortar o carm- eliminar as ddiculdades e de cons

nho aos saqueadores. rituir causa de novas perturbações
Na noite de 13 do corrente, e de novos rancores.

os dois partidos se haviam encon

trado ao norte de Gabi-Garré
onde o conbate fôra extrema-

PARIS, 18-0 jornal -Le
Matin» escreve, com referência ao

papel da Liga das Nações no im-

portante problema das sanções: ROMA, 18 - Entre as no

«Durante os quatro anos da ticias que chegam de Magadiscio
Guerra Mundial, apezar de todo sobre o andamento das operações
o controle dos mares e de todos na frente de Ogaden figura a

n renta acão levada a efeito
os embargos, a Alemanha, graças sa g ':1

aos países neutros e, principalmen- pela posse dos poços de Harna
lei perto de Gorahai, onde ote, graças ás pequenas nações neu-

tras, poude abastecer-se sempre
combate durou cerca de duas P I J - G I t'h RIO 18 N' d f

e o sr. oao onça ves, a IVO

dos produtos sem os quais ela oras..
'. . , '1

a
.

vespera �,es-I repre .entante neste estado, do ala-
nunca teria podido resistir como ;:'s tropas Ita�lanas destrmram ta naciona brasileira, o rmmstro d Q' d TITO d
re

.

t' J vanos carros ablmdados com que da Polonia, dr. Thadeu Gra- mD�?) ,UlBna 110 dmarca p'
a

RIO, 18 No Catete dizia-515 iu,
bí

, .

b ki diênci I
isti ana e ar de São aulo, b •

dO t m 1914118' se apresentavam os issimos e úWS I, numa au iencia espectar. f t d r se que os oatos SObre d emis- Usar o SABAO lNDIO quer
mais �uc�l����eec:�o�tecerà em

\
capturaram varias peç,as de art�- ebnl,tregou ao pre.sidentde daCRepdu- dOa��:I:r�;::i�:a °be�da.

um itro
são

h
do

mf indistro da Guerra lião dizer, economia sobre todos
1935 A' dI" 5 n-o LCOU pro- lhana, entre as qua13 figuram dOIS ica as msigmas a .Jran e A d' tin am un amento. o� pontos de vista• 10 a, a Ia, a 11

hões sui d 37 'I' C _] O d /IA
.

Branca.
o rgno representante, os nos- J.

vado que os comerciantes inglê- can oes smssos e mihmetros. ruz Da r em guia
sos agradecimentos. CO n t i r:' úa a \

-

s-s, que em 1914 sobrepuzeram
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i Nseusnegociosatodasasnecessi-

equerl "a
I

,SergiO Lifar greve.cosl ovas
dades nacionais, em 1935 não rnetalurglcos b. _

paf.sarão por cima dos regulamen- faz uma cêna extra -, I O rlgaçaes
tos e prescrições da Liga das RIO. trabalhadores, metarlugi- pa raos sol ic i-
Nações, vendendo, via Hambur-

e t· t
'" -

o d 3
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PARIS, j 8 - O famoso cos continuam �� ,greve. Man- tad°res

go, o que não pódem mandar a r S I U Iça e m I dansarino russo Sergio Lifar foi tendo-se em disciplina e ordem
diretamente para Genova. Ha co- centro de escândalo no espetáculo eles esperam que o movimento O sr. deputado Renato 8ar-
rnercio e idealismo. Os negocios t

'

d
' · de gaJa da noite de hoje, na não cesse sem que as suas pre- bosa apresentou hoje, na Assem-

São, porém, mais fortes.o CO n OS e re IS Opera, recusando-se a dansar de- tenções sejam afinal atendidas. bléia Legislativa o seguinte pro.
ante do presidente da Republica Nesse sentido, está empe� jéto:
e altas autoridades, por não lhe nhado, por egual o governo, que «O candidato à provisão de
agradar o eenario. de5eja dar ao caso uma wlução solicitador, alem dos requisitosO fato deu motivo a violen- conveniente. Amanhã terça-feira, exigidos pelos lei n. 1.640, de
tos protestos do público, tendo haverá, no Ministerio do Traba- 3-11-28, deverà juntar certifica
mais tardes Lifar se , desculpado lho, uma reunião, da qual par- dos de exames de lingua portu.
com este ultimo pelo radIO e ido ticiparão, os membros da comis- guêsa e de aritemétíca, prestados
ao Palacio Eliseo apresentar ex- sâo executiva da greve e o minis- pêrante o ginàsio oficial ou equi..
cusas ao chefe do Estado. tro do Trabalho. panado»).

Sem quaisquer ligações politicas.
Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

Novembro de 1935 I NUMEHO 368

Agraciado ° .

sr. Getulio QUinado mar-
Var>g�s cá TITO

O PAPA QUER A PAZ

Sabemos que o sr. ceI. Generoso de Oliveira, prestigioso
politico, serà apresentado candidato independente ao cargo de pre
feito municipal de Bom Retiro, pleteiando contra o candidato do
diretoria do Partido Liberal dali.

desmoro
namento

"Grande-Char
treuse"

RIO, 18- o ministro da
Viação comunicou á Central do
Brasil que os íuncionarios readmi
tidos, por força da lei de anistia
não tem direito aos vencimentos
relativos ao tempo em que esti
veram afastados.

A policia ca-
III

rloea e os

boatas

O CONSELHO FASCIS
TACONFIA NO DUCE

mente violento.
Os etiopes, superiores em nume-

10, teriam a principio resistido
mas depois teriam fugido dei
xando no terreno 80 mortos e

material de guerra. Os aussas ti
nham conseguido, finalmente, reha
vei c gado perdido.

ROMA, 18 (G)-Na reu

nião do grande conselho Fascista,
ás 10 horas, da noite, o sr.

Federzoni, apresentou em seu

nome e no dos srs. marechal
Balbo, conde Ciano, conde Vol
pi, Muzzarini Cianneti e Ange
lini, uma moção que declara.
"O Grande Conselho fascista
afirma que todos os italianos es-

I tão incondicionalmente confiantes
na obra de seu chefe e se acham
pronptos para afrontar todos os

sacrifícios sejam quais forem, pa
ra at�ngir os fins necessarios."

OS CAMPONESES COf\T- I)
TINUAM OS TRABA

LI-IOS
da

FRENTE DO TIGRE', 16
-Os camponezes da região de
Chiré pediram a-rtorização para
continuarem nos trabalhos de cul
tura deanle das linhas italianas.

Os camponezes levaram [usis

para se defenderem eventualmen
te dos etiopes, quo se infiltaram
na zona situada ao norte do Tac
cazze, cujas passagens estão todas

agora convenientemente guarda
das. O rio avolumou-se conside
ravelmente divido ás recentes

chuvas e tornou-se quasi intrans

ponivel.

GRENOBRE, 18 - A des
sagregação do massiço da "Gran
de Chartreuse" foi causada pelas
chuvas recentes e por inflitrações
desconhecidas. O desmornnamento
de terras produziu-se numa exten

são de mais de 500 metros. Re
ceia-se que a massa de terras, que
continua a mover-se encha o leito
da torrente de Guierset, forman
do um lago ternporario,
O mosteiro dos frades cartu

xos onde se fábrica o afamado
licor, foi parcialmente demolido.
Todavia, os edifícios centrais, as

adegas e os Íaboratorios estão ofe
recendo resistencia, mas é de pre
ver que venham a ceder ao impul
so dr, massa de cerras, á qual a

chuva incessante dá uma perigosa
mobilidade.

RIO, 18- A policia anda
preocupada com os boatos. Aliás,
ha já alguns dias que lIa anda
de sobreaviso.
O pessoal da delegacia da

Ordem P"litica e Social tem es·

tado em diligencias, exercendo se

vera vigilancia em varios pontos,
notadamente nas estradas de roo

dagem, nas estações Íerrot iarias,
nas barcas e nas emprezas de
transportes.

Não obstante, tudo parece em

calma. Pelo menos parece ...

Festival no.
Teatro Alva
ro de Carva-

lho
Promovido pela Comgregação

das Filhas de Maria, realiza-se,
amanhão, ás 20 horas, no Tea
tro Alvaro de Carvalho, um fes
tival artistico em beneficio das
Missões do Roupeiro Sta Isabel.

Participam da atraente noita·
da teatral gentis senhorinhas, que
interpretarão com êxito, um ex

celente programa cuidadosamente
escolhido.

DESTRUIDOS «TANKE»
E CAPTURADOS CA

NHOES

..

RIO 17 (G) - Na sessão de antem do Senado o sr. Ar
tur Costa apresentou e justificou verbalmente um projéto de lei, tam
bem sub�crito pelo senador Vidal Ramos, autorizando a abertura
de um crédito especial de 3 mil contos para atender a restituição
ao Estado de S. Catarina, de igual impOltancia, ,aída do Tesou

ro Estadual por órdem do Ministro da FazeJ1da, no periodo discricjo�
�ariü, para ser �plicada na construção da Estrada de Ferro de S.
Catarina, que é próprio federal.

A tensão
politica

o-,�
RIO, 17-0 sr. João Carlos

Machado e o ministro Artur de
Souza Costa, da Fazenda estive
ram ontem á tarde na estação te

legráfica do Palacio do Catete.
Mantiveram ambos demorada

comunicação telegráfica com o go
vernador do Rio Grande do Sul.

Quando se retiravam do Cate
te, focam os srs. João Carlos Ma
chado e Artur de Souza Costa
procurados pelos jornalistas, aos

quais declararam que tudo ia bem,
mas que era ainda cedo para ade
antar qualquer coisa. Em ocasião

oportuna falariam.

Formidavel
feito

RIO, 17 (G) - Chegou ôn
tem aqui a destemida aviadora
nec-zelandeza Jean Batten, que
pilotando o pequeno avião «Per
cival Gull», acaba de realizar
com extraordinario sucesso a tra

vessia no Atlântico Sul.
Na sessão de ôntem da Câmara

foi aprovado o requerimento do
sr. Diniz Junior pedindo que fosse
conzignado em áta rum voto de
regosijo e congratulações pelo êxi
to do <raid» da aviadora Jean
Balten.

Não tem fUIi'
damentcr

RIO, 17-Noticia-se que os

srs. Juracy Magalhães e Vicente
Ráo tiveram, esta tarde, longa en

trevista com o sr. Getulio Vargas
nada transfirando a respeito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



para o vestido Já conhecido,
transfigurando-o. O agasalho para 57 malhas. Fazendo com 45

a noite é de setim ou taletàs, fica ótimo pira sapatinho bem O rigorosíssimo e inexcedí- Ente Italiano Audi
levado aberto, com mangas volu- p!gueno. 51 malhas é melhor, vel aparelhamento de con- zioni Radio foniche
mosas até os pulsos. ficam 8 bicos. Faz-se 1 carreira trole dos Laboratorios CE. I. A. R.)
HA um novo penteado chama- do avesso e 1 do direito. RAU L LEITE
d· r " 3a. Carreira: 2 avesso 1 la '

o [ooen fauno e que e aSSIm Analise prévia de toda matéria prima, fabricada
descrito - cabelos divididos ao çada 1 avesso 3 juntos I avesso

ou comprada.
centro e enrolados sôbre as fontes I laçada 1 avesso 1 laçada I Aliase d : toLi o rrti l l a ia'i i í a de fazer para ve
de ambos os lados da. linha que avesso 3 juntos I avesso 1 laça- rificação das preparações rig.irosamente exátas das subs
os divide, A cabeça parece então da 3 juntes, etc.; no fim da car- tancias.

it u ."br b) reira deve ser: 1 avesso 3 J'untos dmui o peq ena "o e esse uc �s Prova e atoxidex, p .la injeção ou ingestão por
leves, ligeiros. Para e.tes pentados 1 avesso I laçada 2 avesso. - animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica, de
os adornos estão nas orelhas+- 4a, Carreira: direito toda.- 5a. cada partida.
largas pendentes. Carreira: De bico igual á 3a. car- Prova de constancia do PH, por métodos electorné- Segllnda-feira 18 de Novembro

Um vestido com um casaco A san-lalia para a noite surgo reira. 6a. Carreira: Direito toda. ricos, de cada partida. de 1935.
emir de lon clara, e detalhes escuros, bardada a lantejoula, com bonito 17a. Carreira: Avesso toda. Prova de esterelidade bacteriologica por semeadu- Anuncio em italiano, espanholr o lazern sempre um conjunto dis- efeito, corno é facil de imaginar, -

t lt d d tid
P t I· t

ras e cu uras e ca a par l a. e português. Blanc: RGiovinezza".
tinto. e da mesma côr do vestido ou de I on O pau IS a

conv Com os vestidos muito sim- um detalhe qualquer I
VA�IOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALISA- Conversação de Luciano Folgare,

"
' '. 2 I

DOS ATENDEM EXCLUSIVAMF:NTE AOS T.�AB \LH)3 DE 'escritor l.umorista de grande re-
encia ples, os chapéus tipo cloche, 05 vestidos de linho, firmam-se Ia. Carreira: avesso 2 a- CONTROLE I b .

"
nome 50 re o tema: "HumOrIsmo

ao (mais ou menos em tamanho e no seu direito de uso a qualquer çada, em seguida passa-se a laça- d",� I':>
d b d' I I h d d' h d d d 'd 2 di it ti crvicas e pelo seu espmto erm- não contará com eles. Estarão

v quern parte, me ancolia dv
.

e or as m�ls ou menos argas, ora o ,3, acompan � os e a por cima os ireuo, ira-

t t 'I' d _ quem fica". Transmissão do Estu-
cnm são os preteridos. sapatos do mesmo material, com 'le com agulha esquerda, passe-se

nen emen e conciua ar, nao me sempre na brécha para o criticar
d d CD CErrenl 1-, 'd d' f

'

'd I d b
' f l' pO·SI'V I r nunciar it b t

o e txoma ,LA.R.) de tre-
-

ara os vesti os a noite, ca- flS03 e ponteiras e couro. a aça a para aixo e pe�a -se o ) e e I ao convi e, e com a er,
h d ' li F '

. , It d " h O
' . . c os a opera. ronco Ceceia-

reco: oas e echarpes d:: lufe, vão Lantejoulas e ce/afã são duas com a agulha direita 2 avesso, consu an o apenas a mm a cons- ra, um mumclplo que tem
d W b N'"R

" . .

t I' d f'
.

d d tore e e er. oticiano em es-
(muito bem, linrh >, esvoaçantes palavras muitas vezes repetidas em 2 laçada faz-se o mesmo sempre ciencia, pOIS me SIn o ivre e u.na supel icie aproxima a e

es. vaporosas de côres vivas, azul-rei cronicas de moda, por isso que a com os direitos, etc, até o fim. tutelas para agir e deliberar como 2,200 quilómetros quadrados, dos Spanhol e APlortugMuês: !rec)hoMs pelab d d b d I
.

d d b Ih C . 2 d
.

2 '" 't d
'

doi I' d oprana ea anm: a asca-o (;0 r e vesti o rosa, ver e 50 re mo a eva ain a esses ri os es- 3a. arretra: . r lt) avesso me parcer mais acer a o e opor quais OIS terços cu trva os; com
'''L'

.

F' "("
_ ,

afim btanca.v. E' II na nova beleza petaculosos. 2 direito, 2 avesso etc. tuno, no interesse do bem-estar- cerca de 35 mi! habitantes; com
gm:

h a:Illco. ntz Non rrn res-

de Joinvile, onde vivo ha mais 600 quilometros de estradas de
ta � e i, pianto e il dolor"]. b)

de vinte anos, cercado da maior rodagem em ótimas condições: Semg,alh.a:"Sol per te". Noticiaria
estima. uma estrada &: ftfiO de intenso

em italiano, BIanc:"Giovinezza".
-Então, nesse caso) julga o tráfego a transportar-lhe as rique-

Luciano Folgare déve seus pri-
amigo que a politica em Joinvíle zas para o planalto e o litoral; meiros sucessos ao futurismo. En
terá boa solução com as delibe- uma linha de navegação fluvial tre os poetas daquele grupo ele

rações tomadas pela Frente Uni- diari;i entre a cidade de Joinvi-
levou sua propria individualidade

ca� le e o porto marítimo de S.
como celebrador das conquistas

-Julgo. Não vejo mesmo mo- Francisco; que arrecada anual- mecânicas e das caraterísticas dos

tivo para se descrer do êxito da mente me i j de 1.200 contos de estados de ânimo que daí deriva-

que Tendo chegado ha dias esta Unica.
. r tro do meu ponto de vista, huma- tarefa, uma vez que a maioria da sua receita ordinaria e concorre

vamo Seus volumes Canlo dos mo

prov. capital a delegação de Joinvile, á DeVO esclarecer ao prezado aml- no e fraternal, não desejO aos população está co 1Ô.CO e não com mais de 4.000 contos por
lares, Pontes sobre o Oceano, fi

o cril convenção dos diretorios politicos go que, em virtude de um enten- outros senão aquilo que quero quer duvidar das bôasintenções com ano para os cofres do Estado e
cidade veloz, trazem poesias da

apell nmnicirqis, que se reàlizou última, dimento havido alI, entre elemen- para mim. Porque todos nós so que estamos trabéJlhando. Não se da União, sendo o vulto anual quela época. Talvez ninguem na

pelac mente e fa:;:< ndo dela parte o SOl', tos das duas correntes de opinião mos faliveis, e temos defeitos, uns explica qualquer resistellcia á nos- de sua exportação superior a 26 ltalia usou com maior habilidade

outr Atistiàes Rego, s\.:cretário da Pre- mais ponderaveis-os republicano::, maiores outros menores e deve- sa decisão, sinão pelo prazer de mil contos de reis; que tem um
os versos livres; não pareceu pois

o Sa feitura daquela pró:;pera cidade f; e os liberais-'ficou assentada a oro mos contentar-nos com a sorte nontrariar, dificultando tudo no patrimonio em bens imoveis de �stranho, quando ele conseguiu
conl nosso colega de imprensa, embo- ganização de uma frente unica que Deus nos deu. Isto de querer ieterelse de uma oposição sisterná- 2.300 contos; que conta cêrca

lIbertar as frases de seu:nexo gra

ra não seja jornalista militante, com o fim de apróximar e har- todo o mundo «bancar» santida- tica, que só trará prejuízos e dt! mil agricuitores, perto de 200 maticaI. dando·lhes um puro valo,
o cri{] desejamos ter com êle um en- monizar a família joinvilense, dis- de ou puritanismo, n Ima �poca aborrecimentos para nós mesmos, fábricas. gran,,les e pequenas, com

poético, que seus versos livres pas-

ape}, :::ontro amistoso; não só para co- sipando ressentimentos ou dissen- tão utilitarista e de temtos meios porque as classes conservadoras centenas de operarias; uma pode'
sassem a Palavras em liberdader

duino Iher impJessões acêrca do desen- sões porventura ainda exi�tentes, de investigação da verdade, é to- de Joinvile não vivem de pohtica- r�a usina hídro-elétrica de 30 mi que fOClm a extrema conquista dos

Alfre vobimento econômico daquela ri- creados e alimentados em conse- lice que a oinguem mais impres- gem e não desejam fazer oposição HP; uma rêde de agua potavel
anos precedentes á, ,guerra ... D:l

o o ri ::1 zona, como tambem para falar quencia dos acontecimento que se siona. E' inegavel que há exce- a um governo honesto e bem in' canalizada de excelente qualida- grande guerra partiCipoU Folgore
ser i ;obre a situação politica dos dois seguiram á Revolução de 30. ções. Mas a regra é essa. tencionado, como està sendo o de; um 'matadoura 'municipal; parecendo voltar com o espírito

ana a nunicipios que a constituem: Jo- Segundo noticiaram os jornais, Como vê, eftou aqlli em logar do dr. Nerêu Ramos. mais de 70 escolas primarias com mu?ad�, �ev�lando-s710g� U�l dos
na. 8 nvile e Jaragu�. E como em re- organizou-se em Joinvile uma co' de outros, mais libenis ou mais Não é possivel desejar melhor c@rca d! 7.000 alunos, Itres gru-

mais OrIgmals humOrIstas ItalIa',los,
h I I d I ' conservando porém seu humorI'vante ação ao primeiro se ten a orga

- missão mixta de conciliação, en- revolucionarios, mas tal vês por isso orientação po itica e administrati- pos esco ares mo e o e um gma-
smo

Castr JÍzado um:l. Frente Unica, com tre pessôa� de ambas essas agre- meí'mo, porque a nossa missão é

I
va do que a que temos, no E�- sio com tr�s curs:>s di:itinctos, pro- uia b�se de amargura que se re

anoel ) fim de aproximar as correntes miações que, elegendo a sua di- de paz e de concordia. Deante da tado, com o governo constitucio- pedeutico, comerc.ial e de datí- ve a, seja �os seus fipologhi, que
sr. d iivergentes que ali existem e har- retorit>, designou os delegados á :bstenção de correligionari.os ,�ais i

nal �e apenas alguns mêses. A lografia, com professores compe·1 d� d�vem Interpretar como crítica

(Ionizar a familia joinvileme, no Convenção que se realizou ha Idoneos, que sem razão JustIfica- i opOSIção que lhe fazem é uma tentes e honestissimos' onde trafe-
a vl�a, como tambem nas suas

ada a nteresse do bem estar coletivo, dias nesta capital, de acôrdo com vel fugiram ao convite que se lhes

'I consequtncia
dessa afirmativa. Pa- gam mais de mil veicuios e 1.500 paródias que �onstituem crítica aos

ar de )rocuramos ouvi-lo no hotel em a circular expedida pelo Direto- fez para colaborarem na obra rece um paradoxo, mas é a ver- bicicletas na cidade; co,n um ma- �oetas (" escntores, se não mesmo

h d d f 'C I O d d d' 'f' d d D
.

'f' d' -
. a art! de escrever

alltos, lue se encontra ospe a o e o- no entra. s nomes esses e- Igm Icante � �ue r:os pro�omos, I a e.
. ,:pOlS que se 3guçaram gm ICO campo e aVlaçao paarh- A b _. .

o crir nos desde logo amavelmente aten- legad JS já foram divulgados pela os da frente-unIca, � na lmpos- as amblçoes dos homens, não ha cular e linha recrular bi-semanal o servaçao dos aconteclm::n-

lis, ap lidos, aliás com um abraço cari- imprensa debta capitill. Eu faço sibilidade em que se encontravam maIs governo que preste. de aviões entre a;uela cidade es-
tos por u.n ponto de vista absolu-

e ap ,hoso de velhos conhecidos, parte deles, mas devo confessar de atender a nossa solicitação unâ- O velho e honndo conselhei- ta capital e S. Paulo' com' um tamente particular, dará certamen-

entoo Pcrguntando-ihe, sem preocupa- que me sinto constrangido, por- nime o dr. Noberto Bachmann e ro Rodrigues Alves, que foi u n serviço hospitalar bem �rganizado, t� a FolJore a possi�ilidade de

ilhes, ão outra, o que o trazia á nossa que não reúno as qualidades que o snr. Max Colin, pessôas natu- dos melhores presidentes da Repu- servido por um corpo médico ex.- dIzer, c?Jsas mUlto Interessantes

provil isonha capital, respondeu-nos na- seria de desejar, para o bom de- ralmente i ldicadas para essa mis- b!ica-Velha, deixou o primeiro celente' possuindo 4 mil casas na
aos radIO-amadores latino ameri

mar uralmente, COril o mesmo espirito sempenho da missão. Mas como são tanto quanto o snr. Joaquim periodo presidencial com o labéo zona �rbana edificadas em condi- canos falando da alegria das tro

FaZI le ..:amaradagcm que une e apro-I tenho companheiros de valôr, sin- WoH, que se encontra fóra do infamante de ladrão e o n03SO ções diversas das de outras cida. pas que. embarcam para a Africa,
d F d

.

d'
e da trISteza dos que os ve"mvitirr ima os profissionais a impren�a. to-me encorajado para o trabalho País, tivemos que aceder ao con- honestissimo elipe Schmidt sen- es, com seus parques e Jar ms .. "

par-

Aliás, é de juotiça frisar, que o que teremos de desenvolver no vite e aqui estamos, animados tiu o travo da ingratidão de seus encantadores; um moderno e con-
tir sem pode-los seg�

os CIV lOS50 entrevistado é tambem aJ- sentido do bom êxito da nossa melhores plopósitos. próprios c(,estaduanos nos ultimos fotravel quartel militar, onde se a- so, sob a direção de seu-s-p-as-
s, eml ogado naquela comarca onde e- causa. Liberal unicamente de idéas, A um apelo das pessôas que anos de seu governo. chaacantonado o 130 Batalhão de tores uns, outro sob a chefia de
ro e :erce a sua profissão com gran° porque nunca cingi o lenço ver- constituem a Comissão cordena- Os comerciantes e industriais caçadore.s, unida�e de elite� um um prelado, ilustre e digno, que
omuo te proficiencia ha longos anos melho nem fiz párte da _Aliança dora, presidida pelo dr. Bach- de Joinvile, todos enfim que não corpo de bombeIrOS voluntanos e vem cumprIndo a SUd missão cer

des. J =ndo' grangeado nesse mister lar- do mesmo nome, ao tempo da mann, scientista de valor e nom� fazem politicagem, só tem a preo- outro da firma Arp. & Comp., cado de respeito e simpatia de
a Q a reputll�ão.) ..:ampan�a pre-revo\ucionaria. De- de relevo na sociedade joinvílells� cupação de ser uteis á 'sua co- amboslc:lotadosdeaparelhos moder- toda a população pelas suas vir-

relararl -Uma missão de paz, disse-nos sejaria continuar na minha bela cuja opinião em assuntos desta muna, no inlerresse da economia nos; mais de cincoenta scciedades tudes e espirita democratico, não
le.-A Incumbencia de ouvir- Joinvile, afastado de quaesquer natureza sempre é ouvida e aca· propria e do engrandecimento do esportivas e dançantes e onde 3 póde ficar a mercê dos caprichosJ
103 a opinião do Diretoria Cen- átívidades de caráter partidário, tada com satisfação pela sinceri- Estado. Se o governo é hones- justiça é distribuid" com sabedo- de um grupo ou facção. nt!m es-

C 'aI do P&rtido acêrca dos in- porque assim talvês p:Jdésse fres- dade com que a extérna e, e�- to, traLalhador e tolerante e, so- ria imparcialidade, por um magis� quecido dos governos e governan
�resses pvliticos de Joinvile e re- tar melhor o meu fraco concurso pecíalmF-nte, pela velha e desin· bretudo, ju�ticelCo póde contar trado que honra a sua toga, de tes, que nêles tem a força Dro�

eber as suas sugestões quanto á á obra de reorganização politico- teressada amizade que me prende com eles; mas se, ao contrario, par com um serviço espiritual que pulsara da sua expansão, as 'cê
rwntaçãc que deve �er dada ao econômica do país, que se vai a Joaquim Wolff- o pioneiro se desmanda e delapida a for· exalça a Divindade em )odos os lulas vitais da sua organização
ova corre·;- ']d ali ,e or_,c.lllwU processando lentamente. Nunca mais completo do liberalismo na- tUOll paíblica, abandonando a seus cultos e igrejas, mantendo económica.

_.
ib � denommação de Frente alimentei rancor a Ilinguem e dçn- quela zona-pelas suas virtudes admioi�tração! fazendo injustiças, sempre vivo o sentimento relig;o- Conclúe no proximo numero

�

uALt.lA rronanopons IO-II-I.,::J'J

ta NO L-AR
g

POR MADAME MARIE

o Mor-riervto
Elegante Ponto de bico gentil

PARA TIRARMANCHAS
DE 10DO- A banha de por
co tira as manchas de iodo dos
tecidos, mas é necessario que se

deixe passar algum tempo, para
depois lava-los com aglJa e sa

bão.o azul marinho ganhou uma

singular da pansien-

TRICOT

CISC( prelerencia
tor

se.

, Seja de lan ou de seda, nessa

dide côr a elegante "ai levando o seu

o CI chique na cidade-luz, durante o

ado dia: Uma saia simples e elasti
or�u' ca, um casaco amplo e curto,
acier enquanto os recortes de piqué
dato são distribuídos de uma maneira

nova. O chapéu é tambem de pi
? o quê. O cinto é um cornplemen
im (:0 estudado á graça dessa sim
o dr plicidade, onde não falha a nota

orpu harmoniosa de uma tlor.
dr.

PICADINHO COM QUIA- PARA TIRAR A FER
BOS-Segue-6e o mesmo pro- RUGEM-Quando a folha de
C!SSO da receita anterior juntan- uma faca ou de um garfo estiver
do-se quiabos, dos quais se cor- enferrujada, ponha-se ein cima da
tam as duas pontas. Serve-se com exídação uma fatia de cebola.
angú de milho ou Iubá. A ferrugem deaaparecerá por

completo,

Estação de Roma -2RO:
metros 31,13, kc. 9635.
(Hora do Rio de Janeiro

21,30)

Programa de transmissão
radtotõnica especial para a
América Latina.

Política joinvilense
Fala
de

á '�A Ga:l!et."
Joinvile nu

o representante
Congresso Liberal
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��LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de larzura 24$ e 20$000 ;.Cretone meio linho 2 ms. de largu�a de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 NCretone de cores 10 1 i4 de ���� 6$000
; LL

Luvas e Car't':'"""e---:i-ra-s-----
Luvas de pelica de cabrito da melhor"qualidade O�O cet��. �e com�rimento de

�

35$ por 25$000Carteiras Flnisslmas ultima palavra de 15$, sos, 35$, 40$, (I)54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000------------�oo,--------___
Capas de borrachap

1"1 Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 tIJti Idem» » » »» 1 60$ » 120$000
Crep Podange Estampado modernissimo 13$000 It Idem» »

.

;; » finíssima de 200$ » 180$000
Crep Mongol Estampado Idem 1 2$000 � Idem» » irnpermeavel de homensde 220$ » 180$000 «Crep lingeries Estampado Idem 1 2$000 � -------'"Z"�"Z'''Z'--

_

Crep Estampado de
..s'......-s..�.

14$, 16$, 18$ e 20$000 H Meias"'Mousselin
M

. d""""""'�"""""s e opala � Meias Mousselin ultimo tino modemissimo 9' '0:10'" 11$ I-onrn e core

rtl�
'Y .t',� ,) e 000

t Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por 14$000
MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1 $200 :' 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 1 $500

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

t�
--Gravatas, sortimento sem igual par preços fantasticDS-- > c� • o .=0 o o tIfIt �.'I • 0- • . e===--------------o .� i

! IdRua Felippe Scmidt _Ié :;,,��AqJe�;;,i;;;;?;; T E L E F O N E N i
��

2
mercadorias 20'/. mais baratc que

I
II. tl

. � 2 as praças do Rio e São Paulo, ". 0-- I 11\ �

; I ���odi::;%:::e�!. suas compras fei.. •.. '

u i� C

! 1000 mts, de retalhos para:�liquidar cl redução nos preços 50-r 1
so----------=-==·· • � • �... ��
\� ..,.. ..... •

Artigos perfeitissimos le garantidos.,! pela Casa Três
Irmãos, quelse Iresponsabiliza pelo que expõe a venda

-

TUFFI AMIN&IRMÃOS
o -a

$---------,{i� �. • G---------O
� � � é o,�DrgulhD do povo G�_�. •

�o e==-de FLO R IA NO POL ISw-� I

�

r1

correspondendo pra�enteíramente a gr.ande confiarlça � indíscutlvel
preferer)ci9 que lhe dispensam os cat?rlnense�,torna.ndo-a o único em
pório da eleganc;a e da �odd nesta III:,d� Florlanopolls, está vendendo

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

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que os preços serão
mantidos e permallecerãa firMes pois não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
IJasa TI-as Irlftãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

Il CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos

E R R A
e••

\

uG
� e
� e
�eESTAMPARIA
Seda Lamé de 6$500 Por i$500
Seda Pelica q50 cores de 7$ Por �$500

Crep Mongol todas as cores de
.

,10$ For 7$500
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 (ie Soie C( todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna cr 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 ctms. de largura

Casaco de Pele, tipo da elegancía, por
Capa de pele de 150$
Renard de diversas qualidades de 100$
Idem, idem idem de 200$

���Z1---
Colchas de Seda

----

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 i)

10$ »

13$ »

10$ i)

9$ i)

Colchas de seda com 3 bicos
Colchas de seda com fíanja

Linho Idand��pâra homens

36$000
40$000

----:-------

» 10$000
» 6$000

13$
8$

Linho IrIandez para ternos de homens, artigo moderníssimo
de 10$, 11 $, 13$, 14���:$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Li nho e Cretonec 8$
16$

» 6$000
» 10$oJO

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chi(fon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
)I 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-ia só na Casa lRES IRMAOS
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t; Matriz: FL.ORIANOPOL.IS
e.h ;iF'III'aes em·.

Blurnenau � ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages
tIS(pre� Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul
�tolse. Secção de Secçao de Secçf§Ç) de

· S FAZENDAS:dic côr Fazendas nacionaes e extrangeiras (para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

d
I chiqMorins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
a dia: Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

r�1 ca, Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros i

CI; enql Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios. em geral para a lavoura: 'arados,a 'são Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
nov Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, :Motores de] esplosão] lv1otores
quê Lã em hovellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos

d:o t Sabonetes e Perfumarias res Material em [geral para =transmissões: eixos,
plic Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

pi han Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
'; I Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis'[e. Caminhões:FORD�Peças, acces-
m: de Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �o faz. Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

�tmt Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �on I N

ciple Empreza Nacional de Navegaçao. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
o

ma Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" .- Estaleir "Arataca" �
de

. �
::Sã�VhVâVAVd&��������������������M����&�AVAVAVA��

• A .������������• •••••••• . • ._�GO.O.G.�. ����®1..... g. _

i Companhia "Aliança da Baía" ii At t b I,
I FUNDADA EM 1870 I� en oe em ·

· .

I Seguros Terrestres e Maritimos I :
• Incontestavelmente a PRIM EIRA deJ Brasil -:

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

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avariai em

do BrasU, no Uruguai e nas prln:lpaíl praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopolls : G Formidaveis 80rtelos proprlos, tres vezes
�

"

• • por semana, todas as segun- ..
•

C L b & C
I' � .\ft das, terças e sextas-feirai, •

• ampos O O Ia. � - D
· •• �

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 • a Extração com globos de cristal. v

• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA • �'1
A maxl'ma lisura e·honestidade, po·."", otl!! ser-

�
I Escrítórios em Laguna e Itajaí :�. t.,.s são presto"iado, ;DIO·P.� �

I Sub-Agentes em Blumenau e Lages I; �
· .�
..........========. �....�G...O·���-------O...�.�A

e

CI

F
::la.

ml
•

vai

f.
so]

II br
a· � Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

I VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso .

. I Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã

� valem mais.
fi

, - Planta de urbanismo moderno devidamente approvada[

f' I pela Prefeitura Municipal de São José. cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

9 melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus /ilhos.

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Llnela Vista Pancramica.
Espleniliila praia õe banhos.

Optima nascente ile agua potaueT.
Terrenos completamente planos.

R VILLR BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õn Ponte Herdlio LlJZ
BOa õo o"anile Quartel feileral, em construcção.

60\1 • - '-'. upa Escolar 10sé Boiteux.i
a séile ilo Districto 10ão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
R 50cleelaile se encarrega õc r::onstrucção ele PréClios.

09 16tes cõqutr. õoe, rnzôlonte o pcqomento õe uma entraCla á

unsta e o resta te em pagamentos mensaee,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

I

•
•
•
"Agencia Moderna de Pu- •

blicaçóes, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 fi

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

de Março de 1934.

Otima serviçD de Bar
Ambiente seléto-

Ao som do repertorio do
"J ava-Jornai"

Fiscal-- ..JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn O E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Prefiram sempre o ine- Advogado
gualavel SABÃO JOIO de
Curitiba. Rua Trajano n, 1 (sobrado

SJPP�:;RI MACHADO .'

li. ':O-\'�ltIOLE8TIAS ��
DL �� p�:

BOCA. ��, especiais e

• �C>�
"J horas marcadas

I..� Raios X
'W Diatermia

�....�� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

Centro de Diversões JAVA

Adolar Schwarz
Agente de Vapores

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

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

_ •• __ ... _. �....y� -

__-_-_
••

_._-_-._-_--_-_
••

_"�
....

�;__ ____'-;__ -_._._--,-'".-"-�\'"..._,"_';J." 'Í-_,�"�

todos os Estade s
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A GAZETA
Pela nossa historia

Gazeta
:Grande cOncurso desporti

vo de "A Gazeta"
SE,RIE A:-AtIético Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE B: -Clubes do Estreito; Coquei ros, Saco dos Li-

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

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 15 DE NOVEMBRO-S. GERTRUDES

I 780-D. Anna de Gusmão, a «mulher santa»
Fallece em �antos d. Joanna de Gusmão, irmã do padre Bartholo
meu de Gusmão. Era cognominãda a mulher santa e, em consequen
cia de um voto que fizém quando gravemente enferma, percorreu, a

pé, pedindo esmolas, grande parte do sul do Brasil! Ao morrer, con
lava 92 annos de edade.

1839-As forças de Caribaldi são derrotadas-De
sapparece a Repubtica Juliana-As forças do General David,
Canabarro, retiraram-se da Villa de Laguna, (Santa Catharina], em

conse juencia da chegada de numerosas forças legaes de terra e mar,
sob o commando do general Andréa e do capitão de mar e guerra
Frederico Mariath. A esquadrilha republicana, ao commando do ge

?cral ,José Garibaldi, trava sangrento combate com as canhoneiras
lmpenaes.

1864-0 Paraguay provoca a guerra-Em resposta á
nota do nosso ministro em Ássumpção, o governo paraguay entrega
os passaportes ao pessoal da legação brasileira e declara não resti
tuir o vapor Marques de Olinda ...

I 889-Proclamação da Republica-i-Cs general Manoel
Deodoro da Fonseca assume, pela madrugada deste dia, o cornman

do das forças postadas no Campo da Acclamação ou Sant'Anna, e
marcha para o quartel-general, onde se achava reunido o ministerio,
presidido pelo visconde de Ouro Preto.

Depois da adbesão aos revolucionarios das forças que o go
I vemo suppunha lhe serem fieis e de uma tentativa de resistencia por
parte do ministro d" marinha, barão de Ladario, que foi ferido. Deo�
doro intima o ministerio a dernittir-se. O visconde de Ouro Preto
dirigiu, então no Imperador d. Pedro II, que se achava em Petropo�
lis, um telegramma solicitando a sua exoneração de presidente do
gabinete. Deodoro foi á sala do quartel e lançou em rosto a Ouro
Preto as perseguições feitas ao exercito, dando-lhe, acto continuo voz

de �risão bem como ao senador Candido de Oliveira, por quem in
terviu a favor o marechal Floriano Peixoto, retirando-se um e outro

para as suas casas, Mais tarde, Deodoro mandou prendei-o: sendo
Ouro Preto encontrado em casa do barão de [avary.

Os alumnos da Escola Militar fizeram, armados e municia
dos, um passeio pelas ruas da cidade. A seguir, Deodoro foi ao Ar
senal de Marinha, onde o almirante Eduardo Wandekolk e o Aju�
dante-general da armada o receberam amavelmente. Na Camara Mu
nicipal, José do Patrocinio fez um discurso, e foi lavrada uma acta

1 (nome do votante) (nome do votante) ele qual se declarára que o povo, reunido no Paço Municipal, pro-

I
c amava o governo republicano e pedíra a sancção deste acto ao

exercito e a armada. O mesmo vencedor levou a acta a Benjamim
I��������I���������������� Constant, que disse ser tomado o voto solenne do povo, na devida

OS P rodUtoS P hA1111ipS
consideração e ordenou que uma peça de artilharia désse 21 tiros,

I salvando a aurora da Republica no Brasil. Estava proclamada a Re
publica e deposta a Monarchia. .

A chamado, o velho Imperador D. Pedro II, desceu de
Petropolis e dirigiu-se a São Christovão, onde se reuniu á sua Fa�

milia, a uma hora da tarde, na esperança de que tudo se resolveria
com a simples mudança do gabinete ... D. Pedro estava traido!...

Ainda na tarde deste dia, tendo ancôrado no porto desta
capital o paquete Rio Pardo que se destinava ao porto do Rio de
Janeiro, de ordem do Governo Provisorio, é prêso o conselheiro dr.
Gaspar da Silveira Martins, que, em companhia de outros deputa
dos, seguia para a capital do llai:é.

O dr. Silveira Martins foi recolhido ao estado-maior do
quartel do 25' Batalhão, aqui estacionado.

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

Cada seção dos La-
boratorios Raul Leite
é um laboratorio em:

pessoal técnico-autonomo, ms-

I
talações proprias;

aparelhamento completo do-
tado de controle cientihco não

comparavel nenhum outro, pt
la colaboração dos Departamer.
tos Especialisados.

Indica:
, dicQS
�L_--------I-""___"_·· .:

Advogados
Cesar Avila

Ex_assistente do

Cesar Sartorir.

inica cirurgica-operações

s 3 horas em 'lante dia

memente á R.I1 ajano,51
Pl1.:.,ne 1.618

sidencia:-R. Es.feves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

línica Geral -- Vias Urinarlas

emorrhoidas: - T ratamento

sem operação e sem dôr

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

onsULt .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

onsu/tas:
das 1 5 ás 18 horas

r. SYLVIO 8.11FERRARO
linica de Crianças-Mo

estias de senhoras - Vias
rinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21 1Fone 1384

r.ArminioTavares
peclallsta emmolestias de

RGANTA- NARIZ - OU

OOS-- CABEÇA--PESCOÇO
Formaôa pela Faculàaàe àe
eõlclnc õu Uniuersiàaàe àa

o àe 1aneira. Ex·interna.
r concurso, àa Hospitc:l àe

anta Socorra e àa Asslsten-
Publica àa Ria õe 1aneira.

m alguns anos àe prati -a nos

ruiças especializaàas na Pra
sor Sansan, na Ria õe 10-

iro.-na Paliclinica àe Batafa
__ na Hospital àe 5ão 10ãa
tista ào LagOa e na Hospital
ffrl!,·Buinle).
Chefe de clinica e cirur-
a de ouvidos, garganta,
riz, cabeça e pescoçl)
Hospital de Caridade
Florianopolis.
Gabinete adaptado para

ames da sua especialidade e

sala de ciIUrgia propria.
"Consultas diariamente no

ospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La
rta-Fone particular 1426

uiz Freysleben
eil urgião :Oentista
RUA DEODORO, 30 -

Diariamente, publicaremos que
ra caupans, õlulôlôos em àuas
series, ccbenõo aos 5 clubes àa

fapital, ou sejam as fi,iaoas á

18 f. f. D., Q série A; 12 aos clubes
Rua João Pinto, n: co Estreita, faqueiros, 5aca àas

(sobrado) Limões, 5ãa 1asé, Palhaço, Bi

guassú e Tijuras, taàas não filia-
Dos, a série B.

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A BA2ETA quer res-

17 horas poriô er aos seus leitores essas

interessantes perguntas:
,.Qual a melhor jagaàar

õ

e tu-
teból?
--Qual a clube 012 futeból mais

; simpática?
Preenchiàas e remetiàas a esta

Dr. Pedr'o de Moura FerrO RI/àaçãa as caupans que publica-
mos àiariamente,--aas àamingas,
ás 9 haras, tcr-ae-ó a apuração,
com a presença àas interessaàas.
HOTA: Os coupons ôz uma sé,

rle, que fôrem erraàamente precn

Rua Trajano rr 1 sobrado �hiàos com Q Inõlcoçêio
õ

e c\ub� ou

'.

11ogaàOr
ôe outro serle, serão InU-

Telephone n: 1548 tilizaàos na apuração.

1 SE'RIE e:l
Accacio MoJ Qual o melhor jogador

. '. 1
de futeb",l?

re I ra tem seu escnp-

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

5erão conferiàos aos primeiros
12 segunàos lugares. Para a série
A, àa qual farão parte Atlético,
Avai, figueirense, lris 12 Taman
õcr-é, "A Bazeta" contertró uma

rira taça, corri grauação 12m ouro;
2. lugar] bola tipo inglêsa. Ao
melhor :ogaoor àe futeból---]. lu
gar, uma meàalha 012 ouro; 2. lu
gar uma mcôulhc àe prata. Poro
os clubes 12 iagaDores àa série B
publ icor-emca oportunamente os

premias que estão senõo cuiàa
ooacrncnte estuàaàos.
HOTA--Os iagaàores õcs clubes

filiaàos não serão consiàeraàos
õcntro àa ser+e B.

UM FESTIVAL

Para a entrega
õ

eeaes premias.
que Si<: àará no aia 29 àe De
zembro àe ]935, "A Bazeta" orga
nizará um excelente festiual

ô

ee

portiuo com atraente programa.

I §_§;:.Ft IE B 1

Advogado

(clube a que pertence)

Ban�o de
Crédito Po ..

pu lar e Agri",
cola de San
ta Catharina

Qual o melhor jogador
de futebol?

(nome do jogador)

(Soe. Coop. Resp. Lfda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprin)

--------- ."",.., .......--.

Nal! grandes lutas que desdc-
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mc.

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades.

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhoJ1P' 1277.-

Caixa Postal, 110.

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

I 1 (nome do votante) I
IIiE'RIE B 1

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

(nome do volante)

SE'RIE A

RECEBE DEPOSITOS
Salão "Commercial"
R Conselheiro. Mafra. 9 (Ed. Mercado)
Barbeiro e Cabelleleiro

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Qual O clube de futebCiI
mais simpatico?

Oual o clube de futebol
-

mais simpatico?

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previo6·!. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala. ALUGA-SE o sobrado e

parte térrea á rua Conse
lheiro Mafra n. 38, para

tratar na mesma rua n. 41

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I (Eàificio faixa Agrirola)

L_ TELEPHOHE, 58

Dr Aderbal R.
da Silva
Ad�ogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fon9 1631 e 1290

(nome do clube)

._�es, Salvio de Sá
Gonzaga I

Dr. Osvaldo Silva I
Saback �

r
i

�
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont-, 1287

(nome do clube)

� Dr. Renato_
==Barbosa=::::

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.) �Fone 1325-Atende cha
mados para o interior.

Rua Conselheiro Mafra, 54 FLORIANOPOLlS

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unàaàn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

RadiO:: Lampadas e Cinema Falado

SÃO RECONHECIDAJlAENTE os MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUlRIROES UM RADIO PROClJRAE OUVIR

OS AFAMADOS RECEPTORES PH IL IPSi

Costa &. Cía.

Lojas Ga reia
Rua 15 d � Novembro, 70 8LUMENAU

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, roupões
etc. Colchas, guardanapos, lenç05, toalhas de
bMho de rosto e de mesa. Confcção de ca

misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPÕES DE BANHO

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

bricação de maquinas em geral, (agricolas e in

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

FUNDiÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOSTvpographia, Estereotypia
encaàernação, Pautação, Tra'
bolhas em Alto Relevo etc.

EL.e:GANCIA
Para Natal

e

.�o Nova
,

UA

E BOM GOSTO
MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA

valendo-se dos lindos padrões
RENNER

CONSELHEIRO MAFRA ESQUINA DA RUA "TRA..JANO

\:
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A VOZ 00 POVO

Florianopolis 451 v.
fALErImENTO: S. C. Tijucas 292 »

Faleceu ante-ontem vitima de Independencia S. C. 266 »

atroz enfermidade o menino Enio C. Elite 87 »

Zaneia, filho de Humberto Zane- Figueira F. C. 73 »

la, conceituado negociante em La- jogadores
zuna, O corpo do inditoso me-

L G (F n ) 710"'.
f'

-

d id d auro onzaga piS. »

nmo, OI con UZI o e autorno-
J 'S R (T' ) 32'vel para aquela cidade onde s"rá [oseL 'b tosa (f dlJuca)s 266)

»

r' h
.

d
. I I d vo o a o n ep, »

.1' t(F'ta-.se ojc a ala arnver- j :epu ta o.
Ivo Noronha (EIíte) 87 �

s Ia .ata IC d do [1< SS) �e5ta(_a- -I_ _ Paulo Krapp (Figueira) 73 »

(J c(nter�Qneo sr. dr: Heitor �a- Irraulaçao
[c mé e,·relra ager.te lisca] do im- ..JI A ii!
posto do consumo, neste Estado. 'lia "Ien..a-

uha

1
1
,

) ,
It
t
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' ......... .,.

. - _._ .....� "'.�� "::;'_.

r� _

LOURA5 E mOREt-lA5

julieta jorge
Intérprete vibrante do tango ar

gentino.
Brasileira com alma de La PIata.
Deve cantar os lindos tangos, a·

companhada de guitarra.
Como seria lindo. você. sentada

sobre o gradil de um varandão, onde
a lua penetrasse com luz clara; você
cem H111 bélo vestido preto. todo enfei
tado de botões. chapéu de abas lar
gas, segurado pelas abas para que o

lnar banhasse seus lindos cabêlos
nei!ros •••

Como seria lindo. a guitarra, a·

ccmpanhaando a sua maviosa vóz. dedi
lhada por um argentino =chíchísbéc",
de grande sombreiro com jugular caí
da ao queixo, de jaqueta curta e

bombarha Introduzida por entre os

longos canos de botas. que rangem
com o retinir das rosêtas das chilenas.

Ah!, •• lhe digo em faria chorar o

mais ínsensivel arzentino expatriado.
-

E' somente na Cidade Paraízo,
onde p iíram pequenas como você e

Helena Moritz...
Dom Neça

ANiVEF.5ARI05

'Dr. Heitor Salomé

F \'� li ja hoje a data do seu

anivcrsarro nata.icia a graciosn
nv nina Mirian, filhinha do nosso

companheiro de Trabalhll, jorna
Ji�!a Martinho Callado Jor, reda
tor-clie'e de A Ca "ela.

Festeja hoje a sua data na

talicia a exma, sra. d. Gilete Bar
ros, esposa do sr. Patricio Cal
deír a, do corre c' o local.

Aniversaria-se hoje a exrr a.

sra, d. Sara Simone, espcsa do
nosso distinto patricio sr. Raul
Pereira.

fAZEm ANOS H01E:

a exma , sra. d. Marta José
Porlo, esposa do sr. Juvenal Por
to;

a � enhorinha Maria Julia Pi
nheiro;

o sr. Alfredo Barbato;
a ex+a. sra. d, Consuelo N.

Braga, esposa do sr. Juvenc;o
Braga;

o menino Valter Freitas.

Fez anos ontem a gentil senho
rinhá Eliete, filha do sr. Rodol
fo R0sa, comis�ario de Pol:ci",.

;;-Concurso de beleza
dos Cines Coroados

entusiasmo nos circulos SOCiaIS, o grande concurso

eleger a RAINHA DOS CINES COROADOS para

NOSSO
CONCURSO

í'HE6Am UN5 •••

Dr. Ricardo Gotlsmann
Clubes

Avaí 200 votos

Figueirense 171 »

Atletíco: 138 »

Iris 134 )}

Está despertando verdadeiro
lançado pela A GAZETA, que vai
o ano de 1936.

,

A Em�reza, que não tem poupado esforços na sua organização, acaba de adqui-
rir no comercio desta Capital, custosos premios, cujos mimos serão oferecidos ás con
currentes, que melhor lagar obtiverem na classificação do concurso.

Brevemente serão expostos em uma das montras do comercio desta cidade, as
ditas ofertas.

..

Arnan'iã A GAZETA inicia a publicação dos coupons que dará direito ao exer-
CICIO do voto por parte do público, sendo que a Empreza dos Coroados distribuirá tam
bem com as entradas, um coupon que será válido para o certamen.

Estamos crentes que esse empreendimento, que veiu revolucionar os nossos cir
culos sociais, irá por certo, marcar época nos anais dos nossos acontecimentos munda
nos, dado o intêresse com que foi recebido o CONCURSO por parte da população da
culta cídac'e de Florianopolís.

'

Para melhor orientação dos interessados, comunicamos que em cada cinema da
Empreza dos COROADOS, haverà uma urna de madeira onde deverão ser depositados
os votos do concurso em apreço.

Quarta apuração do nos

so concurso desportivo reali
zada ôntern:

SE'RIE A

Após longos mêses de per'
manencia na Europa, regressou,
ii esta capital, o sr. dr. Ricardo
Gottsmann, abalisado cirurgião e

chefe de cirurgia do Hospit"ll de
Caridade desta cidade. Jogadores

[orn. Abdon Foes Galego (Avaí)
. Calico (Fig.)

. En.contra-se ne5t� cI�ade, o

I
Féza (Atlético)

Jornahsta Abdon Foes, d:retor do João Damata (I ris)
o Jornal do Peco. Sarará (lris)
Dep. Emilio Iéitzmann Metralha (lris)

Borba( Atético)
SE'RIE B

2�\6 votos
179 »

141 »

120 ,.

103 »

11 )}

2 »

Horrnoruos e não
mais Extratos A Câmara

combate a IntegralismoVindo do norte do Estado,
encontra-se nesla capital o sr.

Emílio Ritzmann, deputado á
Assembleia Legislativa.

Entre a moderna terapêutica
pelos HORMONIOS estandar
dizados rigorosamente e dosadas
em animsia e a antiga, empirico
e hoje ridicula medicação OPO
TERAPICA pelos extratos e

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

dieval.
Dia da Bandeira

Clubes RIO 17 (G)-Na sessão de ontem da Câmara foi anunciada
a discussão do requerimento do sr. Domingues Velasco � outros,
no sentido de, pelo governo, ser fechada a Ação Integralista ou

permitir o seu funcionamento e o da Alianço Nacional Liberta
dora.

Amanhã, comemorando-se da Bandeira.
a data da Bandeira Nacion: I, I Para estas patrioticas co
o Comando do 14 B. C\, meme r ições é cr n vidado tod ')

aquartelado nesta Capital, or- o povo.
ganizou brilhante programa �����������
de festejos civicos e d espor
tivos, com que aquela uni
dade de guerra homenageará
I) grande dia nacional.

PROGRAMA:
A's 5-Alvorada pelas ban
das de musica e de corne-
teiros do 14 B. C,
A's 6 horas-Hasteamento

.da Bandeira na Praça 15 de
Novembro com a presença
de autoridades federais, es-
taduais e municipais; Forças Deverão reunir-se hoje, ás
de terra e mar, Comandante 20 horas, no saJão �o CI�b
da Guarnição; escolas etc., 12 de Agosto, �s antigos JO
falando nesta ocasião um gadores e associados do Ex
oficiai do 14 B. C .. sobre a tern�to F. C., afim de fazer
data.

'

surgir, novamente, aquela tra-

A's 15 horas--Provas des- dicional agremiação, em cu

portisvas no Quartel do 14 jos quadros militou o escól
B. C. da nossa mocidade de sport.
A's 18 horas-Arreamento Obedecendo á orientação

segura dos entusiastas e ab-
negados desportistas Arnaldo
Sabino, Pedro Ivo Vaz, Ivo
Montenegro, Oswaldo Horn
e outros nomes de igual va
lôr, a feliz iniciativa terá éco,
encolltrando, por certo, satis·
fatoria acolhida em nossa

Capital.
Revive, assim, uma gran

de e gloriosa tradição do
sport catarinense.

Epilepsia
Conforme já divulgamos,

no proximo dia 20, ás 10,30
horas realizaremos em nos

sa redação uma grande apu-
A t

- I - DJA d ração do Concurso Sportivo.
1. I 38es aça.o ad�m� 'hãon

a

Mundando, no dia imediato,
} ms, Irra Iara aman o, '.

A' O íortnato dos coupons, querprograma abaixo, para a men-
d é' Ad" Bd S I a s ne quer a sene ,ca ? u23· 15 d' insertos neste diario,

As, correspon e as

3, 1 5 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 1 1 , 1 5 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemão, Retêm ouro no país.português). Canção popular alemã; Amparam 5.000 brasileiros.

23.05 Radio feminin0: A impor- São animados no maior espi-tancia da N.S.-Imprenta para a rito de brasilidade,
mulher alemã; 23.20 Noticias so- f dLevam para óra as nossas
bre atualidades; 23.35 Noticias fronteiras o nome do BRASIL.
sobre a economia xl-rnã: 23.40
Entremeio; 23.45 Ultimas noti- PARA ATACAR A RETA-
cias (em alemão); 24.00 Musica GUAH.DA ITALIANA
variada: como entremeio: Trechos Roma, 18 - As ülttmas no-

humoristicos de Ultramar-os nos- tioias aqui recebidas annunciam
sos ouvintes transmitem/: 1.15 que o «ras» Seyum, o dedjaz
Ultimas noicias (em português); Ailon Chebele e o dedjaz Aslan
1.30 Musica de dama; 2.15 E'co Gassa, estão completando a con

da Alemanha; 2.30 Canções d' centração das suas forças ao sul
amor da Alemanha para côro e ('0 Tigré I! dali destacam patrulhas
instrumentC's. Toca o Circulo ber- para atacar a retaguarda das tro
linense de H, inrich Schütz; 3.00 pas italianas. Escolhem de prefe
Ultimas noticias (em alemão); rencia a ala esquerda que está
3.15 Leitura do programa (alem., marchando em terreno onde o (Ies
port.). Despedida DJA, (alemão, locamento das forças é muifo dif-
português). fici!.

Rheingantz
O az dos chapéus

PROCURE NO SEU
fORNECEDOR

Externato
F. C.Os laborator os

Raul Leite CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 4 1,
RIO DE JANEIRO, soífren
do ha mais de quinze an

nos de Iortissimos ataques
epilepticos, declara achar-se
ha oito rnezes, radicalmente
curado de todas as mani
festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros
grandes do

,

Antiepltepttco
Barasch

Pedidos:

AS AGITAÇÕES NO EGITO
CAIRO, 18 - Hontem á

noite repetiram-se as desordens em

varias bairros da capital. A poli
cia restabeleceu a ordem depois

I
de fazer algumas descargas com

pontaria alta.
Alguns policiaes foram feridos

por projectis diversos lançados
pelos manifestantee.

Nas farmacias e droga
rias, em vidros grandes e pe
quenos.- Cuidado com si
milar e nome parecidrJ.

x- Amanhã.ás 6112 e 8112 h?ras em ponto.AmanhãlPreço unlco 2$500 _I
PARA MENORES

Este cinema apresenta um filme diferente, uma produção falada e tira- Ida no "VALE DO NUDISMO" --liA COLONIA NU'DISTA" NA CALlFORNIA ...
I

REVELAÇÃO DE UM MUNDO EXTRANH0 EM QUE ° SOL GLO
RIOSO E O AR CAMPESTRE REPRESENTAM A VIDA:- PARAISO EM QUE
A BELEZh SE APRESENTA TAL QUAL ELA E', SEM ARTIFICIO E SEM
MALlCIA!

IMPROPRIO

EIL.VS I A-
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