
Mais uma a usação que se

o JAPÃO CONTRA A IN
GLATERRA

LONDRES, 18-No momento

em que a Grã-Bretanha prepara
um novo esforço para o entendi
mento naval entre as grandes po

tencias no Pacifico, uma luta se

creta, mas violenta, irrompe ago
ra entre a nação britânica e o

Japão. em torno da influencia eco

nômica predominante no Extremo

Oriente, particularmente na China,
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funcionando numa fabrica de fós-

� ���.������a�.���������.��.��.���.����w�·��������������������rru,��m�Nmru,��dor, Porto Umão e Canoinhas
a industria madeireira é, talvez,

'lO ..."""',.,_.. -- -- -

-
a mais importante do Brasil.

SI' h individ j'd d ''mF'Uõi!iii -.. Estamos a braços com o pro-
a in IVI uan a es que ne-

Pela Historia, transmitiram- cessariarnente carecem de ambien- "O:: I blema da herva-mate, cuja indus-

nos os antepassados as tra- - elementos laboriosos do ex-Contestado tria extrativa está sufocada por
te propicio para a ascenção na

dições de glória e de hero- medidas que não correspondemvida pública, outras existem que, te"m conscie ia d I d t b I h d
ismo do povo brasileiro, r I neta O va or O seu ra a o e as ne- aos interêsses do produtor e do

e:n si mesmas e em seu próprio
Mais, muito mais, entre- f I

Estado, Mas temos esperança de
mérito, encontram a orça propu· cessidades da sua região e apoiarão quem souber

tanto, do que a Historia, a b
resolver este problema, conseguia-

sôra que as fará su ir e vencer,

Bandeira é a própria imagem no meio mais sá faro e ingratf'. senti-los e lhes puder proporcionar uma adminis-
do dos poderes competentes me-

da Pátria, Tremulante ao d
didas que conciliem os interêsses

Ivo d� Aquino é uma essas

J-.' d d dvento, ela sobranceira foi aos individua i [es irresistivel:nente tri tração com justiça e amparo ás suas atividades os pro utores com os os expor-

campos de batalha, como na d d b
tadores, Brevemente comecarão a

unlantes, que es e os ancos

II
:r

Paz, drapejand» no tôp o Lias '

d _honestas'" .........dl.
funcionar as cooperativas dos pro-acadêmicos se vem impon o á

mastros, ela festejou as irn dutores.
admiração contemporânea, já na

perecíveis glócias de uma b d'
As cidades, vilas e povoadostri una o júri em memorá veis I

raça forte, f' d daquela região, sobretudo á beira

D d
,.' dele-as, já nos comici.,s cívicos em a queda a organizações partidà- governo e con la osem que d sua d r h d d d fes e os pnmeIros lnS- arroubos de eloquência.
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d 'I 'd d h d c'f b f
' (i In a a estra a e erro, são

,,� nas que se ]U zavam m estruh '/e - capaci a e a e sa er azc r ius

tantes de povo independente, �,
d

�
m

'f'
J'- habitados por gente oriunda de

Por isso mesmo, em toda pa.· mente amparadas por fortes con- tiça a to os quanto �pac ica e

ela jamais deixou de ser a ,�í' meios adiantados e cultos e que

di d
te aonde tem ido, levado pelos tingentes de opinião. hones amente colaooram em nos- tê

' .,

d ' I I
gran e testernun la, nos u-

imperativos de sua nobre po'is- Certo é que os elementos da E di'
em irnpnmi o aque es ugares um

ros dias de luta e nos radio-
são, ou arrastado na caudal dos Cüligaça-o, na zon 1 do ex-Con-

50 osta o

pe,od sde� plogrbes
o.

novo aspécto de civilisação e de
di d f t d id

�
�

'" - que po e izer so re a oro d
' ,

bsos las e es a, a VI a na- últimos acontecimentos que aba- testado, não ficaram satisleitos com dern no ex-Contestado?
or em, que impressionam em aos

cional, através de muitas ge- laram a República, o intimorato a solução que encontraram os che- -Aqui no litoral ha numa gran
que o visitam,

rações de brasileiros, tribuno é sempre cercado pelo Ies supremos daquele Partido, no de ilusão sobre, o ex-Contestado, Hoje em dia ha na linha do

HOJ'r. e' o Dia da Bandei rio do Peixe casas de comercio
-,

-

mais inequí voco prestigio pessoal, candidato apresentado, de sua A' d
'

d
ra do Brasil.

ln a com a Impressão e, , ,

d,

d' • d rrnportantissirnas, com ,gran es ca-
. prestigio muito seu, ma lado e parte, á sucessão governamental. muitos anos atrás, ha gente que

Realizaram-se, por ISSO, 1 d I d P
.

1 pirais e movimento que deixam
seu ta ento, e sua cu tura e e arte daque es elementos era julga ser a chamada região do ex-

grandes comemorações cívi-
sua desé)mbiçào. de opini'io que a Coligação só Contestado uma 'lOna, onde a

admirados os forasteiros,

cas em todo territorio da Re- 'A b d d d Aquela região é, pois, atual·
E Ivo de quino aca a e everia Ísputar o pleito ou tran- cada instar,te perigam a tran· d b I

'

publica. . .

S,,',,'1I'r, com candl'dato sal'do dp suas 'I'd d ,t I'
. mente, uma zona e tra a ho ln-

E c' I' I d IOgressar, com seus amIgos, nas � qUI I a e pUO Ica e as ganohas d
'

m 1 lonanopo IS, a em a filel'ras do Partl'do LI'beral Cata- fileiras, '

d' 'd
' tenso, on e as maIOres preocupa-

I d t' I
III IVI Uli;.'

I
- I'

,

a vora a nos quar eIS, louve Outra parte era favoraveI '" um H' I '- b d çoes po lhcas se resumem em ter-

I d B d'
nnense, UI a]e, ague a reglao, so relu o d "- dlasteamento a an eIra, na N d

'
-

t I t-
A d d' d I' I S F

' mos a mlOlstraçoes que aten am
• a a, pOIS, tao. na ura e ao acor o -::om as correntes a versa- a margem a lO 1a ranclsco-I' d dCOMPENSAÇÃO AOS Praça 15 de Novemb�â' �om explicavel como a curiosidade em rias, colocando-se acima de tudo Porto União e do ri'o do Peixe,

com Justiça ás necessi a, �s públli.FRANCEZES PREJUDICA- a presença das auton a �s, tôrno des5a 'itituJe do prestigioso a traaquilidade da familia catari. é uma zona povoadíssimas, e tran-
cas, amparem o comercIo e a a·

DOS força-.! de terra e mar e JU voura, e incrementem a coloniza·
oJ

-

hômem -público, nense, e, a aceitar-3e o nome de quila, A colonização, sobrdudo,
PARIS, 18-0 projéto pro- ventude das escolas, tendo Eis aí porque, desobrigando-nos 1 adversário, sê-lo o do dr. Nerêu de elementos de descendência ita- ção, base ali de todo o desenvol·

pondo que o Estado pague lido a órdem do dia da Guar- de irresistivel dever para, com o Ramos, liana e alguns nuclecs de ehmen-
vimento econômico.

uma compensação aos subdi- nição Federal o sr, cap, Ger- público, fomos procurar Ivo de Eleito este para o cargo de, tos tentos, desenvolve-se e avulta
Os dementos laboriosos da·

tos françêses, que sofrem mano Don�er. Aquino, para ouvir a sua palavra Governador do Esté,do, acom- com bôas promessas para o fUA quela região, que constituem a

prejuizos econômicos devido Após, d�s�ursou s_obre a influente e cativante. panhou-o grand� parte dos ele- turo, máu gr",do a taxação so- maio�ia do eleit�rado, não se im·

á aplicação das sanções con- data" o capltao Anto�lO �ar -

1 -Qual o rumo da opiniãO po- mentos politicos, que antes eram bre as terras ter sido feita com
pressIOnarão, pOIS, CO'11 os que

tra a Italia, foi apresentado �os IBlttencourt. Um g!nas;:1n? sítica, atualmente, na região do ex- seus adversários, na região do ex criterio que alarmou a entrada de
os quiserem lançar a aventuras,

á Câmara pelo deputado da ec ?mdotu udma PtOe,sla da USI-, Contestado? _ foi a nossa pri- Con�(;,tado, sobretudIJ nos muni- muitos colonos. O vele do Rio qlle perturbem o seu trabalho pa·

ala direita de Paris, Dom- va a a a a aLI ona o sr. i , "d' d P" d d d
cifico. Têm consciencia do valor

.

t' A t M' , meua pergunta. Clp105 a zona oeste, a elxe e gran e pro utor (_ do seu trabalho e das neces�, I'da-
mange que Invoca o ar IgO n enor oraiS, [,
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A' 15 h r
- reglao o ex- ontesta o t. os que o na0 acompan a- cereais e e orragens, so retu o

231 do tratado de Versalhes, s ordas, reat,Izaram- -respondeu-nos êle-compreen- ram, retraíram-se, ou se declara" alfafa, d�senvolvendo"s� de mo-
des de sua região e apoiarão

para provar que o Estado se provas espor !vas no
d d'f d f t d d

-

'ddr' d d' , '

'I d quem souber senti-los e lhes pu-

deve uma compensação a Quartel do 14o, B, C.
e

z<:tiS
I e�entls e; eh

ca � r�m d
as a

OSt da
atlVl a e po ih- ,o

h ex;raor mano a

.'bu tura,
a der proporcionar \lma administra-

S bd't 1
' ,

A's 18 horas efetuar-se-á
uma

bel as, nadura ,m�nce, d�-
casoo ca,

t

esencan a �s co� o rumo VI? a_. mdPorta?te tam

edm ,� a
rão com ]'ustiça e amparo àseus su 1 OS pe OS preJulz0S

t d' Bd' e pro emas omestlcos Iversos, que ornara a onentaçao suprema cIlaçao e sumos, eJtaij o Ja es-
:r

decorrentes da guerra, o arreamen o a an eIra, O '1'
'

d P 'd d 'd
'

b 1 'd 1 I' h d
suas atividades honestas.

..

"

s u tlmos acontecImentos P?- e "eu art! o, ep?�5 a maIs ta e eCI as �aque a m a uas Esta

G d b' t
IItIcos, que culmlllaram em Abal, memoravel luta politica que se grandes refinações de banha,'

é a sua politica.

OVernO e ga Ine e com a s.lcessão governamental, feriu no Estado, com grandes 5a" _--�I------------
_

trouxeram a muitos espilltos su- crificios, sobretudo daqueles que S
'

A minoria parlamentar ���":eej�I;�e:::;s;r�;;:�: :Xit: :�teat��d: :���açe�' resumo, a
era a guerra

não tomou canhec imen· na condução dos proces�os poli· situação politica atual, no ex -Con· ,

L'J ticos partidários, testado, é a seguinte: a maioria europe iato dessa formUla Os elementos politicos daquela do eleitorado apoia, francamente,
região não podiam, por conse- o, dr, Nereu Ramos, e os que LONDRES, 18 -- Foi anunciado oficialmente que o

gui Ite, deixar de sofrer tambem amda ,d�le se encontral'3 afastados,
I parlamento

concederà os créditos necessarios para a aqui
o choque de um desenlace. que, por diVisas de ordem partidaria,

[
içã) de qllar�l1ta milhões l'e mascaras contra gazes, afim

trouxe; de lepente, a confusão e en:.aram com serenidade o seu de dar uma a cada habítante das ihas britânicas.

�

r.·:� tlJltü��:,ipl:;ll' .�

�i?,�;\
.•

,

.

.�.

A lenda de um empréstimo no Estrar'1jetfb
palavra do governador catarinense.
Conforme se noticiou, o governador Nerêu 13ai110�, s. eXCIa,

",
I gou necessárias ao interêsse público, em diversas cláusu-

sessão de encerramento do Congresso do Partido LI- E continua, Informando que teve realmente o ofe- las,-podia informar já estar no Estado parte da importân-
�:ral Catarinense, efetuada á noite de sábado, pronun- reciI�er:to, desse empréstimo, 12las re,spondêra que, sendo cia levantada.

dou, enct:rrando os trabalhos e á guisa de «conversa precls_o hcen�a �o Senado, n,ao sena o Estado de Santa Acrescentou, então, que esse empréstimo sería aplí-
om o seu partido», uma das mais brilhantes orações de Cat�nna o prrmeiro a bater as portas daquela Casa, para cado em melhoramentos em todos os municípios, porque

sua vida pública discorrendo cêrca hora-e-meia sôbre os tal fim, todos êles iríam contribuir para a solvência de todos os

mais palpitantes 'assuntos e pr�blemas administrativos, es- A essa altura, levé!?o pejas considerações que v!- compromissos a respeito,
magando, vezes diversas, a crítica apressada e de pre- nh� fazendo, o �r. ,dr. Nereu, Ramos revelou ,q�e, pela pr,l- Claras, pois, e insofismáveis foram as declarações
venções dos que de qualquer modo, querem encontrar meira vez em público, referindo-se ao empréstimo contraí- do governador de Santa Catarina, respeito a acusações
motivos de comb'ater ao seu governo, .

do, pelo E�tad? na Caixa,Econômica do Rio, de laneiro, _em que lhe foram feitas de estar negociando um empréstimo
Não iremos aqui, por falta de espaço, refenrmos, cUJo contrato ele consegUira algumas 1110dlflcaçoes que jul- no Estrangeiro,

em resumo que seja, o seu empolgante discurso.
-----------------------

Não podemos, contudo, deixar de divulgar suas

acataveis informações, como primeiro magistrado de Sta.

Catarina acêrca de acusações que se lhe vem fazendo

sôbre hipotéticas intenções de negociar um empréstimo
no Exterior.

Atacando com franqueza e desassombro tão im

portante questão, disse o governador c�tar!n�nse que o

jornal integralista A Fiamo, procurando Intnga-!o com o Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO Redator-chefe MARTI N HO CALLADO JOR.

povo, noticiára que êle estava prestes � ,contrair �m el�- ANO II I Florianopolis, Terça-Feira 19 de Novembro de 1935 I NUMEf Opréstimo de cinco mil contos no Estranjeiro, por intcrrné- � 369

dia de banqueiros paulistas, ,_
'

-Isso não é verdade, Não contrai, nao contraio,
nem contrairei empréstimos no Estralljeiro, - declarou

PRETENDE ADERIR OAKSUM, 18-Corre o rumor

de que oras Burru, governador
do norte de Ambara pretende pas

sar para o lado dos italianos. Bur
ru combateu contra os italianos ao

sul do rio Setit, onde suas tropas
[oram derrotadas, E' filho do ras

Kassa Darghi, governador da Am
bara central.

e

a

voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

u

O EMBAR�O DA VENDA
DE PETROLEO

LONDRES, 18 - Segundo in

formações autorizadas o governo
estada árivamente a questão rela
tiva ao embargo da exportação
de petroleo para a [talia.
Noticia -se que o Egíto iniciou

hoje a aplicação das sanções c(,n

tra a ltalia, sem levar em linha
de conta os disturbios que estão

veriEcando-se comra a Inglólterra,

DA

BANDEIRA
COM

RIO, 18 -Em reunião hoje realizada, na Cílmara, a mmona

patlamentar rel'oLreu não tomar conhecimento do falado gabinete
de concentração, conc::>rdar.do, porém, em se articular COLn �oda5
s corrente.') d,t oposicão ao Catete.
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LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 o:Cretone de cores 10 1 (4 de largura 6$000
��:�-----------

Luvas e Carteiras
Luvas de pelica de cabrito da melhor"qualidade O�O cet��. ge com�rimento de

�

35$ por 25$000Carteiras Finissirnas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, UJ_________
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000���oo---- �

�

Capas de borracha

1�:;ll Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 fi)"
Idem}) » » »» 1 60$ » 120$000

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000 Idem})>>.i) » finissima de 200$ » J 80$000
Crep Mongol Estampado Idem 12$000 Idem»» impermeavel de homensde 220$ » ] 80$000 «Crep Iingeries Estampado Idem. 12$000

�ff1 Mel.as�r'MZ:�ou*""'ssell.nCrep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000 J

Morim d�=s e opala B Meias Mousseün ultimo tipo modernissil7lo 9.p,�IOf'f e 1 ]$000 I-� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000
MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1$200 ij Melas de seda natural, reclame 7$000

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

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

I ,
•

Gravatas, sortimen!O sem ;!Ual po� preços fantasticos
I»
> �

'0�.�=.� bJ�;a-Felip·-pe Scmidt· I A CASA TRES IRMÃOS.

•

TE L .E F O N EO�fl« ••1.é a única que vende as suas •

2
mercadorias 20'/. mais barate que

I�G�... fi) 2 as praças do Rio e São Paulo, 1.40I CJ ••
!..•� I visto serem as suas compras fei- u

� diretamente.

• G

11000 mts. de retalhos para�liquidar c, redução nos preços 50.,. !
•• •• .• � • oe �.
G ,.... ••••0 I�

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

TUFFI AMIN & IRMÃOS
• •

�-----------------e o • .'-----------------e
� �. G é o orgulha da povo .�__�. t)
• ·===�de FLORIANOPOLISW-W6 �
correspondendo pra�enteíramente a gr.ande confiar'lça 1!9 indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os cat�rlnense�,torna.ndo_a o único em
pório da elegancia e da �odd nesta IIr:'dé?' Florlanopolls, está vendendo

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

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se tra.ta de liqUidação
As senhora') e senhorinhas tlorianopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres Ir.nãos) pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos 'nos
�o ��I»

GUERRA
•

G �--------------.----------=�. �--------------------------==� e
� G G=. • •
!! L� d� T AMP A6$5�p�r �oo I CI4SAC:R�N��6�LE E Ge
Seda Pelica q50 cores de 7$ Por 4$500 �
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 �
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �:o �

cores de 8$ l or '5$000 �
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ .. 6$500

�ICrep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12� 8$500 �
Toil ele Soie q todas as cores de . ,7$5 ,) 5$500 r
Seda Pelica estampada de 10$ » 6$000 �.
Toil de Soíe estampado de 13$ ,) 9$000 �
Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ t 7$000 �
Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ l> 6$500
CREPE MONGÓL FRAC�S sortimento completo de

toda s as cores de 13$ » 1 0$000
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$), 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

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

c

bJ

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por
Capa de pele de J 50$
Renard de diversas qualidades de 100$
Idem, idem idem de

. 200$
�":&"�"Z"--__

ColchaSdeSeda
�----

550$000
Por 110$000
}) 50$000
}) 100$000

Colchas de seda com 3 bicos
Colchas de seda com f:anja

Linho Irla.fd:?Para homens

36$000
40$000

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$,] 1 $, 13$, 14����$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho e Cretone

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 lOcares de 28$
Crep Amôr, sortimento de lOcares 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 Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
'11 1 9$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estampar�a das mais ricas e mais modernas dI) RIo e São Paulo
encuntrar·lI·ão só na Casa lRES IRMAOS
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GAZETA Florianopolis 19-11-1935 5

A Loja Maçonica Regenera- Apesar do seu jogo resi'itente,
ção Catarinense realiza ás 19 ,30 �.liás o quadro que mais resistiu,
horas de hoje em sue séde, á foJego, dos que já nos visitaram,
rua 2& de setembro nO 80, uma ainda não é um quad·o para en·

sesão CIVIca em comemoração ao trentar o Combinado local. O re

dia da Bandeira. Sôbre a data ultado de 3x2 traduzido por uma

falará o sr. capitão dr. Vitor série de "conhecedores" como "vi-

M d

I
toria", esteve tanto r·ara um como

. en es. I:'

para o outro, podendo mesmo até

Festiva� sido verificado um empate. O:a,

Art .•st=CO
si a representação local atuou c)

!iii ·no até hoje ainda não o fez isto
é ffllcamcnte, pela indecissão uni
ca de médio direito, e teve pela
sua fresté' um adverslIio que egua
lou a sua c1a<;se, tendo passado
por horas de franco dominio, está
visivelmente previsto que o dito
quadro, tendo peld frente a distri

b'lição d03 diant�iros f1orianopoli
tanos de jogos passados; a firme
za de uma defé:sa difícil como a

Política joinvilense
-������Z "rR Ali

Ftl�.a
de

á "A Ga:r!eta" o representante
Joinvile no Congresso Liberal

Conclusão

-Sem dúvida, e nós estamos coloni'ls e alguns propagandistas I sequ��teMent>, nada fa.r�am, na

de pleno acordo. Com efeito, não mais habilidosos. administração ou na pclitica, den
é crive] que o governo do Esta- -Entâo, na su 1 opinião, os tro desse circulo de ferro. Este
do deixe de atender aos anseios integralistas estão fortes em Jara-I jamos, portanto, tranqeilos. De
de uma população laboriosa co- guá? uma fórma ou de outra, a camisa

mo a de Joinvile e de um muni, -Isto não é novidade. E verde, com o tempo e os dese

cipio que só nos póde honrar e elegerão o Prefeito e talvez todo ganos, ficará branca.

orgulhar. a Câmara, se não tiverem pela Estávamos satisfeitos. Tinha
-E o que nos diz da sua ad- frente um partido disciplinado e mos ouvido o bastante para en

ministração e da sua economia par- COhéSO que lhes dê combate nas cmtrar os motivos que animam a

ticu!ar? urnas. Aliás, eu sou de opinião Frente U'nca daquele municipio.
---Que são dignas de adnira- que se tal suceder)

.

não só em Com um abraço mais amistoso

ção. Em Joinvile se trabaha e Jaraguá como em mais alguns mu- ainda, deixamos o nosso gentil
se produz. Nas suas repartições IllUpIOS, só teremos a lucrar. entrevistado que desejava visitar

pubEcas, escritorios comerciais, no Serà a queda ou o descrédito do um parente seu, para as bandas
intenor de suas fábricas, no, Integralismo entre os seus crentes d) Mato Gros'o.

campos é o mesmo ritmo, o mais lavorosos. Esse resultado
mesmo Íabor jntenso, cara:teristico virá influir em to lo o Estado,
das grandes cidades manufaturei- porque o luso-brasileiro, por in
raso dole e temperameato não vai lá

Temos ali, por exemplo, as muito com essa historia de "ca

importantes fabricas tJe Ar.). & misa-verde", e no primeiro ata"

Cia. (meias) Wetzellrrnãos, (ve- lho quando sertir "o cheiro da
IaS, glicerina, sabão, sabonetes, pólvora". deixará o seu chefe só

etc.); Raimann & Cla. Ltd. (má- zinho na estrada
quinas em gerai); Colin, Leper Portanto, desde que a contra

& Cia. (cadarço, ponto-russo e propaganda seja feita com persis
similares); Schmalz & Cia. (corti- tência e habilidade, de modo a

ras e sacos de juta); Leper lr- convencer essa gente d,! que não

mão (ter.idos); Keller & Cia. se deixe mais Íud.briar por falsas Gi�val.
--------------------------

(máquinas e construções) Cerve- promoções, de que no Brasil de-

jaria Catarinense SIA, e outras. vemos respeitar as nossas leis e

cujos capitais invertidos represen- os nossos governos e que Hitler
tam enormes reservas pena a eco- e Mussolini são bons amigos lá Cine Imperial, ás 7,30 ho
nornia particular, contribuindo pa- na sua terra,-nada teremos que ras, o popular cantor Jose Muji
Ta 05 �cofres do Estado e da receiar. Porque, o Integralismo, ca, em

- Um capitão de Cos
União e do rnunicipio com so no fundo, é partido politico como sacos.

mas avultadas de impostos e OU" outro qualquer, apenas coa novo

tros tributos. Grandes firmas co- rótulo, para impressionar. O snr.

merciais tambem d.narnizam a Plinio Salgado é um homem in
vida de Joinvile e lhes abrem as teligênte, psicólogo pr( fundo da
portes para os grandes surtos de alma e dos costumes brasileiros,
atividade produtiva. . tendo estudado a man:!ira mais

O renome de Joinvile se imo] segura de faz�r triunfar a sua id6a.
pôs {m to::lo o país, onde os que é esta--exterioridade � apa
seus produtos sâo consumidos e ra!o -a par de uma indumentaria C red i toM u tu o
disputados como similares dos es- de caráter militarista, moldada
Iranjeiros.; mais ou m�nos n03 regimen> fas"

E.n não estou contando navi - cista:, preteflde seduzir pelo sabôr
dade, mas rende ndo um preito de da nwidade. Mas o colo:lO, em

admiração á já tão decantada regra, não gosta de politi-:a. Pre
Manchester catarinense. E por fere viver em paz nos seus po··
,odas estas razões, estou certo, voad03 e nas suas «rifa», e faz
(omo estão sem duvida mem di-, muito bem ... -frisou o nosso eu

gnos companheiros de delegação,: trevistado.
C1ue o eminente dr. Nereu Ramos, Porque, afinal, o que fariam
com a sua visão clara de estadis- duas ou tres administrações out_o_s_. --

ta, a sua cultura e sobretudo o câllaras municipais integralistas, Sessão
�eu profundo respeito á Lei. ha· dentro de um regimen liberal de-
de olhar com bons olhos aquêle mocrático, a quem devem obede" Civica
c�iamante cobiçado e p,·o::urar OU" cer e respeitar constitucionalmente?
vir as solicitações justas de uma Ou cumpririam as suas leis e de
).-opulação ordeira e laboriosa, termínaçães-o que

.

�eria contra

(,Ué! fez em 84 an0S apelllS, da- riar o espirito e apropria dou
qud",s matas e pantanais, a mais trina integralista-ou renunciariam
bela, original e florescente cida- aos sem cargos e funções. Resis
de de S.mta Catarina. tir seria absu d . O governo dis-
-E o que diz da situa.;ão poria de razões e elementos para

politica de Jaraguá? impedir semdhante atitude. Con-
--Q�e é mais interessante

que a de Joinvile e que uma

frente ú:1Íca ser-lhe-ia tambem de
grand� proveito, pois teria a van

tagem de oferecer, além do mais,
séria resistencia ao Integra!ismo, Deverá realizar-se, no proxi
que ali tem atuação preponderan- mo domingo, em COlueiros, na

te. praia defronte á residencia do ca"

Segundo cálculos exatos, dois pita lista Willy Hoffm'lnn, urna

terços do eleitorado daquêle mu-/ suculenta feijoada, rromovida pe
nicipia é con"tituido de integra- los associados do valoro60 e slm

list:lS e, entretanto, quasi todos pático Club de Regata Aldo Luz.
êles estão embuidos de fal�os prin-' 05 participanhs saIrão na, sua

cipios, pois acreditam que o In- maioria, da sédê daquele C!ub.
tegrali�mo é um desdobrament{, embarcadcs, levando apreciavd
elo f '\scio e do naúsmo e que guantidade de aperitivos, prepa
com o advento dessas doutrinas rados com mexcedivel esmero.
no Grasil- (prometido p�los seus Ao que parece, terão o� ra

cnefl s-) Mussolini e Hitlp.r virão pazes do branco-encarnado, no

nJand:u aqui. Pelo menos é. o dia 24, um domingo cheio de
4u� 5:: d;z entre os elementos des- bons acepipes e bastante diver
as duas origer,s, que vivem nas tido.

Horrnonios e não
mais Extratos

Entre a moderna terapêutica
pelos HORMONIOS estandar
ditados 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-

CARTAZES

Cinc Odeon, ás 7 ,30 horas,
uma excelente comedia elegante
=-Desejaoel.

Cine Rex, ás 6,30 e 8,30
hora3, uma pelicula filmada eo

uma colonia nudista - EIl/sia

Em sorteio d� antem, proce
dido no acrditado e conhecido
Club de so:teio-Credito Mu·
tua Predial, foi comtemplada com

o premio maior a caderneta nO

5.934, p�rtencente ao jovem
prestamista Mario C. Bastos, fi
lho do sr. dr. José Ferreica Bas-

Feijoada
nautBca

Hoje, ás 20 horas no Teatro
Alvaro de Carvalho realiza-se o

festival artistico promovido pela
Congregaçio das Filhas de Ma
ria em beneficio das Missões do

Roupeiro de Santa Isabel.

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

pessoal técnico-autonomo, InS

talações proprias;
aparelhamento completo do

tado de controle cientifico não

comparavel nenhum outro, pe
la colaboração dos Departam ;r,

tos Especialisadus..,

'.'.

o rigorosissimo e inexcedí
vel aparelhamento de c(�n
trole dos Laboratorios

RAUL LEITE
Analise prévia de toda materia prima, fabricada

ou comprada.
Aliase d� toi 1 partida acaba h J � Iaz er para ve

rificação das preparações rigorosarnen:e exátas das subs
tancias.

. .

Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão por
amrnars, acompanhando-se a ação íarmacodinamica, de
cada partida.

Prova de constancia do PH, p ir métodos electomé,
ricos, de cada partida.

Prova de esterelidade bacterlologíca por serneadu
tras e cult.iras de cada partida.

VARIOS DEPAR l'AMENTOS T�=NICJS ESPECIALlSA
DOS ATENDEM EX'':LUSIVA.VlENTE A03 TRAB \LH)3 nz
CONTROLE.

admiradores que lhe proporciona
ram charadas PQUCOS cortêses.

Paraná no primeiro tempo tei
moso com a circunstancia do dri

b1in6 e, no segundo, melhorou bas
tante.

Nizeta dernon.trou cançasso.
Aconselhamos ao jovem centro

avante que num dia de jogo co

mo o de sexta feira todo descanço
é pouco; a corrida em bicicléta
é prejudrcial, aliás muitíssimo pre
judicai, pela contração de nervos

que ela provoca, trazendo mesmo

fraqueza para os joelhos. E' pre
ciso qu� Nizeta conheça mais de
perto o que é responsabilidade.

Waldemar o melhor dianteiro
do Combinado. Os técnicos que
não vão a campo apreciar qual�
quer treino não se cançaram, an

tes do jogo, de vitimar o meia

esforçado; entretanto, após o jogo,
Waldemar era o melhor do mun

do no pensamento dos mesmos.

Calico não esteve num do, seus

dias. Parou muito a bola para
schootar. Não deve centrar a bola,
e sim procurar dà-Ia rasteiro a

meia atrasado, ou fechar sobre

goaI, ciusando sempre quando pos
sivel para a direita.

Acontece tambem as falhas
�03 nossos, a falta de treino

Realizou-se sexta-feira última, o' te a ala esquerda produ � jogo, Dmante � � dias todos o� qua
encontro de futebol entre o com-I mas sua destacada atuação ainda dros reqU1s1tado� para treinare

binado da capital e o combina-I não pôde constatar pela diliciente j contra o Combinado n�� compa
do Brusquense-Paisandú, de Brus- marcação do médio que a .mar- �ecera:n em ca�po, aliás ge�t
que, vencendo o primeiro muito cou. Linha de médíos

. re .ular , e lOe�phcavel. Somente bate boi

justamente, pelo resultado de 3 x sem compreensão de seu papel. realizaram os nossos defensores
�. A partida, de principio, não por falta de quadro para lhe

oíere .eu qualquer lançe que agra- OS NOSSO� oferecer um treino, Lamentavel

lasse, aliás, tornou-se desinteres- Ridiculo !

sante, dada a falta de conjunto Bôos foi indeciso ou último go-
10 quadro local. Após o

•

primei- aI, .iua-ido deveria ter-se jogado
·0 tento dos visitantes, muito bem -ntre os :�agueiros caídas, ah:n de
.onquistado, os locais começararr. evitar o tiro do meia visitante. O
1 agir melhor, embora em todc �emais atuou corno sempre bem.
o p-imt.iro tempo, fi..: s m em in- Chamamos, tambern, a atenção do
erioridade aos visitantes. A [alt- nagrúhco arqueiro para as bolas
Je Chocolate produzida, a tod jue, em rebatendo de p ilrna de
ir.stant s, a falta de conn óle dl não.dando ensejo para que o cou

luadro. Veiu, entã,), a segund" '0 fique a um ou dois metros de
'aze, quando os locais se assenho-l Jistancia, do seu posto. E' melhor
:iararn do terreno, porém, sem que Bôos, ao receber o tiro alto,
conseguir aumentar a contagem corner, etc., qU:l.lldo pular, ou se-

1ue permanecia de 3x 1 até certo gure o couro 0:.1 dê-lhe munheca.;
empD. Uma escapada já proxi- so para bem IO:lge, ou sôco, ou

mo o final do jogo, e a hilta de ainda comer, em vez de aparar a

entendimento entre Arll1ldo e trajetória da bola c�m a paima
Freed, que, em vez de e Lidarem di mão, largando-a logo a seg'JÍr.
J jogo do adversario, jogaram-se Uma linha inteligente poderá to"

como f1écha sobre o àianteiro léve mar isso como base e escorar to

do quadro visitante, motivando is _ das as vezt:s que tal se dér. Con
to uma má jogada dos nossos e vém segurar ou rebateI-o forte pa
u 11 belo tento dêles. Terminou, ra longe.
pnis, o prélio com o resultado dI'. Arnaldo fraco no primeiro tem _

3x2, favoravel aos nos,os, que pJ, jogando-se sol)re a bola com A ASSISTENCIA
se mantiveram invictos. indecisão e Fred melhor. No se- Fi(.ou repleto o pavilhão.

gundo tempo amb 1S indecisos, pa- quaJro visitante teve a supreman
.:) QUADRO VISITANTE recendo nunca haverem jogado cia da torcida local, ficando cons

juntos. Freed schootando muito a ';ata::lo o desejo que todos fê
esmo. At ibu'mJ3 isso ao jogo fa-l de ver cair, este ano, o quadr
lho do médio direito. da F. C: D.

Chocol'lte fóra da sua posição,
na última hora, sem um treino si O TORNEIO
quer, fraco; e1tretanto, toclos já No torneio que teve inicio á
sabem das sua: possibildades co- 14 horas, verificou-se a primeir
mo centro-médiO, por isso que não I vitória do !ris sobre o Avaí de
se lhe deve atribuir, faInas nas pois a do Atlético robre � Fi
suas �u�lid�d.::.s, e sim n3 atuação gueirense, nulO prélio pessima
do �e.dlO dU'::lto. Tud.o fez, pala mente arbitrado, depois a do !ris
supnmu a falta ocaSIOnada por sobre o Tamandaré, finalmente
Tião ni últi na hora, num gesto dinda a do Iris sobre o Atléti.
muitiss_imo indelicado e indigno co, consagrando-se assim campeão
d� regIstro. ComentaremJs, opor- do torneio.
tunamente, a ocorrencia de Tião,
para o que carecemos ainda de
detalhes.

Carioca excelente nl expressão
da palavra. Número um em calll

po, fator da vitór:a doo 3x2.
Gato secundando Carioca. E'

Q mesmo valer.te médio de todus
os tempos, o melhor naquele pos
to.

Galego falho no segundo tem

po e regular no Piimeiro. Acha
mo-lo algo muroso. Caleao é ma-

"

nhoso mas não é preguiçoso.,.Ga-
lego e�lava enfesado desde o prin
cipio do jogo por uma turma de

� Gª��-litE
Despor-tiva

REDATORES: ( Desportos Terrestres- CYFR!A.NO JOSE'
( " Nauticos - EDU' CABIlAl

����������������

FUTEBO'L
-0-

Como se resistroll as 3](2

OS JUIZES
o juiz Carlos de Campos a

!U',)U bem. As injurias que lh
atir aram não têm razão de ser

Num encontro coma aquele, d
I11lClO, não se marca um r enalty
não feito proposital. PCflíilty
de acôrdo co:n a verdade abso
Íuta, sr! marc'l quando ele .é fei
to propositalllente. Aqui esta

mos CO'll o vicio de suspenda
bola na mão do adversario, pa'
ra gritar. depois, pena1ty! E' ab
surdo, abuso as regras internacio
nais. As I eclamações dos vi, i
tantes de te rem sido regi ,trado
seis penalidades maximas, tradu
zem fanatismo em rigor. Vamo
ver, mas assim é demais. Mar
reco que ° substituiu a pedid
dos visitantes, atuou bem, nã

prejudicando a qualquer dos qua
dros.

SO° O ATLETICO
De acôdo com o desejo da

F. C. D. todos os clubes devi
riam ter tomado parte na para·
da despOl tiva. Entretanto, num

gesto até agóra silencioso, porém
que r.ão deve permanecer assim,
os clubes não compareceram.Po
rém, o Atletico C'ltarinen�e, e�pe
lho d 1 disciplinJ e do corretismo,
fel só, a pa adll, oferecendo a

Entidade Maxitn'l 15S atletas pa
ra o seu deshle. Sé!lve Atletico!

qUe:! possuimos) nãa resi�tiria nem

conseguma aproxImação á nossa

méta, Como foi virificado. Am
bos fI aco:;, botaram em campo e

gualdade de força,. Possue dois

zagueiros fracos e faceis de ser

vencidos, porém, Stll arqueiro é

ótimo. Na sua vanguarda, sómen" Conlinúa na 5a. t)ágin.l
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FI411aaes e� ..
Blumenau - _Joinville Sao Francisco - Laguna LagesI I I Mostruario permar.ente enn Cr"uzeiro do Sul �

�," Secção de Secçao de Sec9�º de �FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras :.rJara ternos FERRAGENS: MACHINAS :

I��·
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�l11âdeira

I�iio.��"Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para oíficinas mechanicas
;,Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios .em geral para a lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas LocomoveI.·s, �Motores de, esplosão, lv\otores(

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

l,:.t� Sabonetes ,e Perfumarias res Material em =geral para
-

transmissões: eixos,
��i{4 Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

� 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 Automoveis e. Caminhões FORDIPeças, acces-

�� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanicoI
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

ç � Charutos «DANNEMANl\h Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
n � Empreza Nacional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �� � Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" �
c; =�SS7.â..'áSS7�q��t�i��l�����·,�tê)4�������������i�@',���������&�ÂVâ'VÂVA��

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Maritimos
PRIMEIRA

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguai e nas prln cipaís praças estrangeiras.

Agentes em Flortanopol is :

Campos Lobo & Cía.
e Fo rm idave iS sortel08 proprlos, tres vezes

G ti por semana, todas as segun- e
• G das, terças e sextas-feiras, O
.0 •

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 e �I Extraçaó com glob:;s de cristal. •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAfICO ALLIANÇA , ��1 ��1

I: Escrítórios em laguna e ltajaí I � A maxima ��i�r:Seã:o;::��:::d:U°i:�I:lp::�: ��
t � f/�1 r�l!rJ, Sub�Agentes em Blumenau e Lage� �J LJj� �fi�.,.� �, •••e���-----.-----�.!$@oao �r��l����Ge=======�=-=-=--=--=-'.S�••�I��i'

Matriz:

n

�
•

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
peja Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
e melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Li!1�a Vista Pancramica.

EGplenéliàa praia (le banhos.
Optima nascente Ele agua potouel.

Terrenos completamente planas.

A VILLA BALHEARlA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Heri.ll io LfJZ
800 (lo 6raréle Quartel feàeral, 12m ronstrurção.

,.<)� <c; upa Escolar José Boiteux._,
a sééle (lo Districto 1oão Pessôa.

S-ervida pelas Linhas de Omnibus de Florianop0lis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cieélaéle se encarrega àa construcção àe Préàios

oa lótcs oüqutr, (los, rne ôtcnre o pnqur.iento de uma entruõc á
unstc e o resta te em pagamentos mensaee.

ln/armações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra., 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

I ncontestavelmente a

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

r ,

.•:��:.���:;-��,
<_

Adolar SchwarzFabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSll o E ESCRIPTORIO

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

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies 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 rY',odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

'",":t<JWill"'�_P5,mli"�

lWIOLEST.lAS �
Di!. �� p�

BÓUA ,"�, especiais e

�'\;
�

.

horas marcadas

• �Yr.. Raios X
�� Diatermia

Raios Violeta

me:

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN
TRAL DE ALBERTO ENTRES

5
� Cléopatra-por Oskar von Wertheirner
e A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo
e Anchieta-por diversos autores
� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz
cD Amaral
., Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e
e Nelly R. Carvalho

I Democracia Li�eral e Socialismo - por EgydioHerve
Vocabulario Sul Rio-ti, :;rzdense-por Luiz Carlso

de Moraes
A Invasão de São BOI:!a--por Osorio Tuyuty e

� _ Oliveira Freitas G. �

G••---O••G�GOe.---o.;
Rua Felipe Schmidt, 38

eH EN

ee
��G
�•• �

dCJ Brasil • G �

� Agencia Moderna de Pu- e

blicações, corri séde em São Paulo
o

é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 �

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

2.435.044:063$157
4.183:406$606

todos os Estad� s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A�GAZETA

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sariori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente á R. 7 í ajano,51

P'Lr,e 1.618

Res;dencia:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urínartas

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

IDr.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaôo p�la faculôaôe ôe

m�ôirina ila Univ�rsiàaà� ào

Rio àe 'Jan�iro. Ex-int�rno,

por concurso, ào Hospital à�

Pronto 50cocro � àa Assisten
cía Publica ào Rio àe 'Janeiro.
('om alguns anos àe pratica nos

s�rviços �sp�cializaàos no Pro

f�ssor 5anson, no Rio àe 'Ja

neiro -na Policl'nica àe Botafo·

ga .. no Hospital à� 5ão 'João
Batista ào La!Jôa � no Hospital
Baffré·-Buinll.').
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cateça e pescoço
do Hospi1 ai de Caridade

.

de Florianopolis.
Gabinete adaptado para

exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de FlorianopoJis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

Dentistas

Luiz Freysleben
Cilllrgião lDentista
RUA DEODORO, 30

e

Ano Novo

RUA

norma ""lemã; 23AO Entremeio;
23045 Ultimas noticias (em ale-

I b J (clube a que pertence) ) 24 00c u e a que pertence o jogador mão ; . Noite dedicada á

I I
Beethoven. Concerto de violino;

(nome do votante) I (nome do votante) I 5. Sinfonia. Solista: Siegfried Bar-
'--- ___.! ries. Maestro: Werner Richter-

I SE'�IE A� I I
Reichhelm; 1.15 Ultimas noticias Desportos� � I SE'R I E B (em espanhol); 1.30 Musica po-
pular; 2.00 Homens célebres da Continúação da Sa: página
historia. Perfis alemães de Hans
Kyser; 2.15 E'co da Alemanha; Tricolor:de todos os tempos visa�
2 30 F lkl 3 00

do por malditos olhos pue não
. o ore;. Ultimas no- h

ticias (em alemão); 3.15 Leitura
enc ergaram ainda o caminho da

do programa (alem., esp.). Caixa
da verdade, Salve Atletico Tre-

I I I
do correio. Despedida DJA, (ale- Tricolor, padrão do esporte fio--

I
I (nome do votante) I

dm
__ão_,_e_s�a_n_h_o_l)_. rianopolitano, numero um no cum-

(nome o votante) primento do seu dever. SalveAtle-

I
-------------., '-------------- A PO IOn ia tico Tricolor,�5alvaçlo' de todos os

TELEPHOHE, 58
ideais da Federação Catarinense

,-------------

O d t Ph"I· VARSOVIA 18 - Novos de DespOltos,!e c::ordenador da

S pro u O� I IPSI incidentes anti-semitas irromperam ver.dade esportiva. Salve Atletico

Aderbal R. �����������������������
na Escola Politechoica, provo- TrI�olor consagrado aonde resi-

da Silva cando o seu fechamento por pra- d� ?� grupo de corações puros
Radio- .. Lampadas e Cinema Falado zo indeterminado. diSCiplinados, resolutos e mante--

Advogado d .,. d dOs estudantes quizeram forçar ores (': rIgor a or em, e espe�
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO, os seus condiscipulos israelitas a

lho da �ores e do nome �o espor·
Fones 1631 e 1290 TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA deixar a escola verificando-se aran-

te �atárInense. Salve AtletJco. Da·
MATERIA PRIMA EMPREGADA. de tumulo. -

. o

qUI te saudomos e te desejamos
ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROCIJRAE OUVIR Por outro lado, foram distribui- um futuro de gloria. Salve Atleh·

OS AFAMADOS RECEPTORES PH IL IPS dos folhetos anti-semitas, quando co.

das exequias de um estudan-
Costa " Cia. te que, segundo consta, foi morto

por judeus.
Foram efectuadas varias pri

sões.

iGrande
cOncurso desporti

vo de "A Gazeta"
SE,RIE A:-Atlético Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
lSE'RIE B :-Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos U

I mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
-

� AS BASES PREMIOS
J

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Oiariam�nte, pvbllccrarnoa que
ro ccupons, àiviàiàos zrn àuas
sertes, ccbznõo aos 5 clubes àa

('apitaI, ou 5�iam 05 fíliaàos á

J P· t 18 f. r. O., a séri� A; � aos clubes
Rua oão 10 o, rr ào Estr-eite, ('oqu�iros, 5aro àos

(sobrado) Ltmões. 5ão 'José, Palhoça, Bi·
guassú e Tiiucas, toàos não filia
õcs, a série B.

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

17 horas ponàer aos seus leltores essce
lntereasontee pcrquntcs:
··Qual o melhor [oqcõor à� tu

teból?
··Qual o clube à� f'utzból mais

'simpático?Preenrhiàos e rernetíõoe a este
Dr. Pedro de Moura Ferro Rl'àação os coupons que pub l icc-

mos àiariamente ...aos àomingos,
ás 9 horas, tnr-ae-é a apuração,
com a preaenço àos interessaàos.
HOTA: 05 coupons àe uma sé- Para a �ntrega aesses pr-ernloa,

rie, que tõrern err-oôcmente pr-ecn- quz se àará no àia Z9 àe o�·

Rua Trajano rr 1 sobrado �hiàos com a inàica�ã_o õe club� ou zembro õe 1935, "A 6azeta" orga-
,

IIOgaàOr
à� outra ser-re, serão InU' nizará um excelente festival õea-

Telephone n' 1548 tilizaàos na apuração. portivo com atra�nt� programa.

I SE'RIE A II2..E'RIE B I

Indica:
I_ • .J,IIr� ·.:.":::c............>t'_..._·�.;'4'_..,_�_ ..

Advogad\DS

Advogado

5erão conter-lõoa aos prtrnelros
� sequnôos luqcrcs. Para a sérte
A, àa qual farão pnrte Atlético,
Avai, figueirense, Iris � Taman
õcré, "A Baz�ta" conferirá uma
rica taça, com gravação em ouro;
Z. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
melhor 'oqnõor õz f'uteból=-I, lu
gar, uma meàalha ôz ouro; Z. lu
gar uma meõulhc à� prata. Para
05 clubes � logaàor�s àa série B
puhllcor-ernoa oportuncrnente 05

przrntoa que estão senõo cuiàa
õoscmentz estuõuõoe,
HOTA .. os ;ogaàores aos clubes

filiaàos não serão conetõercõoa
àentro àa eertz B.

UM FESTIVAL

.-

Accacio MoJ
•

re I ra tem seu escrip-

Caixa Postal, 110.

Qual o melhor jogador
de futebul?

Qual o melhor jogador
de futebol?

tório de advocacia á rua

Vtsconce de Ouro Preto

a. 70. - PhOl1P' 1277. -

Ivo d'Aquino IAdvogado
BLUMENAU

(nome do jogador)

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificio ('aixa Agricola)

(nome do jogador)

Dr

(nome do clube)

Qual o clube de futeb,1
mais simpatlco?

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

(nome do clube)

__\es, Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva ii Rua Conselheiro Mafra, 54 -- FLORIANOPOLIS
Saback �� �. I

r
I

! Lojas Garcia
Rua 15 dJ Novembro, 70 8LUMENAU

ADVOGADOS
•

RUA TRAJANO, 33
Telefont-, (287

:...= Dr. Renato= I
==Barbosa== IADVOGADO

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

===�-;._����-
PASCHOAL SIMONE S. A.

I
LIVRARIA MODERNA

de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

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

(Tingimento a Indanthren - cores firmes)

Seção

Tecidos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões
etc. Colchas, guardanapos, lenç05, toalhas de
ba"ho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPOES 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 MODELOS

E'unOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt r. 8

raixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

EL..EGANCIA
Para Natal

Tvpographia, Estereotypia
encaà�rnação, Pautação, Tra
balhos �m Alto Relevo �tc.

BOM

A
E

MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA

valendo-se dos lindos padrões
RENNER

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 16 DE NOVEMBRO-S. EDMUNDO
1676-0 arcebisp� da B�hia-Em bulIa assignada,

n�sta data, pelo Papa Ínnocencio XI, foi elevado o bispado da Ba ..

hia, a Arcebispado Metropolitano do Brasil.
.
1823-Manifesto do Imperador do Brasil--Manifes.

to do Imperador Dom Pedro I, dando as razões que teve para dis
solver a AssembI.éa Constituinte, e para convocar outra, a que ia
submeter um pfC'Jecto de Constituição.

I rradia-ç-O-e-s-,--
Da Alemanha Ente Italiana

AudizioniRa.
diofoniche
(E. I. A. R.)

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

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

3,15 hs, no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 11, 1 5 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemão,

espanhol). Canção popular alemã;
23.05 Radio da Juventude Hitle-

I
riana: Canções �� Heini Stapel·
berg; 23 35 NotiCias sobre a eco-

Estação de ondas curtas
de Roma 2RO: metros 31 13
kc. 9635.

' ,

Hoje ás 21,30 (hou brasilei
ra) o snr, Piero Parír.i pronun
cierá um discurso da cidade de
Ssbaudia, na ocasião da partida
para a Africa Oriental da Legião
nos voluntarios italianos provenien
tes do Extrangeiro.

Presencierá a dita c erimonia
o Principe Herdeiro da Italia.

Capital
Reserva

Cangerê? .

Foi encontrado, após o jo
go de ontem, atraz do goal
do lado do môrro, sob um
monte de mato sêco, o

prato: uma cabeça de urubú

\ com uma fita amarela no bi
! co e dois limões juntos ao

mesmo; 1 $000 em niquei, um

frango assado, quantidade
de farófa, 2 metros, mais ou

menos, de fita preta, porção
de pimenta, cominho e um
desenho mal distinguido, tra
tando, porém, de camisa úe
futeból. Os garôtos Olimpio,
Edmundo e Antonio Araujo
é que descobriram, quando
tentaram queimar, por brin
cadeira, o monte de mato
sêco. O que quer dizer isso?

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

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio)

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PABAHOO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada 5'1. ala.
C[C. Aviso Previ06·[. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Esta doente?
Mande nome, edad(! e al

guns symptomas, com enve

oppe seBado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POSTAI N.-23-Nictheroy
E. DO RIO.

�OSTO

apitai
TRA..JANOCONSELHE.IRO MAFRA ESQUIN A. DA RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Política de S Joaquim o :'M.artinelli"
iiJJ

·

pleiteia um au-

xílio
PO:VO

Candidato á Prefeitura
voz: DO o Clube Náutico «fran�

Tivemos conhecimento, de fonte autorizada, que
cisco Martinelii- vem de

Desportos o sr
.. José Palmas lançou um manifesto, apresentando sua apresentar á Assembléia Le-

candidatura á Prefeitura de São Joaquim. gislativa um pedido de au-

Demonstração atléta O prestigioso politico sanjoaquinense, que sempre
xilio para os serviços de

Antes do jogo principal, a Es- combateu a politica do cel. Aristiliano Ramos, se com-
conclusão da sua magnifica

I d A di f d t séde social.
co a e pren izes ez emonstra- preme eu agora a apoiá-lo. Entretanto, é de lastimar que
ção de numeres de ginasticas, O sr. José Palma tivesse í-Io buscar apoio nas fileiras dos

Trata-se sem dúvida de
arrancando aplausos de um publi- que até de metralhadoras mandaram abrir inquérito no caso

uma pretensão que merece

co numeroso, Os garbosos aprendi- em que estava em jôgo a honestidade do sr. Paulo Bat- ser estudada com patriotis-
ZeS, sobre a direção do compe- cke, a quem José Palma, nos dias que correm, apoia de moE·, M tl II' dtente monitor-Vieira, muito digno espada em punho. .

o « ar me 1». uma as

�ub-official da Armada, déram Critica-se tambem a sua solidariedade a José Bor- maI.s v_elhas e glorI.?sas as

uma demonstração de verdadeiro ges, relegando ao esquecimento fátos deprimentes prati- sociaçoes despofLlvas. do

metodo de exercicio que influe nos cados pelo seu correligionario de hoje. I E_.:;tado, e a cUJ.a mocI.dade
orgão humanos. E sobre palmas, sao grandes e megaveIs os

aqueles briosos aprendizes deixa- Exte rnato F. C.I Três po r d ia I serviços que ver:t .prest�n�o
ram, após 30 minutos, o campo da O t 1- d CI b

em 20 anos de atividade mm-

'd' d
n em, nos sa ocs o U terruptaF.C.D. E Igno e mensào, o 12 de Agosto, com a assis- 05 ladrões reconhecendo

"

. .

auxilio prestado pelo Sr Coman- t
.

d D � A cultura física, que aqui. encla e numerosos ex-as- o Sucupira a bondade, .

d
' .

tJante da Escola de Aprendizes r
.

d
.

d d
arn a e VIS a como um pro-

socla os e Joga ores o an - Que o seu coração é cheio, bl f it t di I
que tudo fez para qu" os seus co- [t' ç t t F C D d

ema per eI amen e a lave I
-

v

190 ,-,x erna o . ., proce- e paz' e amor e vontade; , d tmandados podessem atender a 50- d _

_

_,
_

vem merecen o nos cen ros
'..

_ F C D
eu �e a uma sessao PI ep_a adeantados toda a atençãohcitação da . . . ratona para a reorgalllzaçao QJe mesmo estando de pósse r •

N O ar dro soci I
- dos poderes públicos,do qua ro sacIa. e desp?rtl- DJ vara de Delegado, Cuidemos da nossa moei-

4. bola para o encontro prin- vo daquela gloriosa entida- E' dos ãces e dos cavalos, dade.
cipal loí atirada de avião, a altura de. Protetor abençoado,
qe 4 metros, aproximadamente, pe- O Externato, ausente ha
lo Arrojado Az-Sr.Tet.Luiz R«- anos das lides desportivas e

OUTR05 PAETEm phael de Oliveira Sampaio, um em completa desorganização,
P C·'' h

..

sr
dos mais conpetentes pilotos da nos- encontra, agora, na vontade

ará. anoin as Viaje u o .

j
., '

I E t
.

I S h liti o in sa glon03a AVIação Naval. Via- sem esmorecimentos dos ]'0-s arns au c umann, po I IC -..

(I t JaTla em outro aparelho, o reconhe- vens que dele participaram,I uen e.
cido az-Tet.Eugenio Basilio, que, e, ainda, não esqueceram as

RECom destino a Canoinhas se- inlelismente, Iôra vitimado na ves- suas magestosas e inconfun- PRESENTANTE
gue hoje o sr. Gentil Melin, co- pera, em serviço. perdendo um d-- diveis vitórias, a energia Ier- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiíiiiiiíiii__iiíiiiiiíiii_iiíiiiiiíiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiii.liiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii

letor estadual naquela localidade. do polegar! Grande perda para a rea capáz de eleva-lo ao 10- de Santa CatarAina
classe a que pertence o brioso pilo- gar que ocupou e lhe perten

Regressou a São Bento o sr. to, aon ie gósa de um conceito, quer ce no seio do sport barrigaReinaldo Aimeida GroU, tabelião. por sens superiores, quer por seus v: rde.
subordinados, dada a sua bondade Necessaria ao urgente en

reconhecida; Ao consagrado piloto cetamento das atividades des
da nossa Aviação Naval. os nossos porlivas, foi aclamada, pelos
votes de pronto restabelecimento presentes, uma diretoria pro
Após largar a bola, aquele olíi- visaria constituida da manei-

Segue hoje para Canoinhas o cial fez acrobacias durante 30 mi- ra seguinte: Presidente de
sr. Alvaro Soares Machado, ope- nutos, impressionando me:mo a to- honra, Colombo Sabino; Pre
roso prefeito daquele municipio, dos quanto, ali se achavam. sidente, Arnoldo Sabino; Vi ..

Gesto louvavel! ce-Presidente, Celso Caldeira;
Anfiloquio Gonçalves torceu 1. Secretario, Luiz Souza; 2.

pela derrota do [ris, de inicio, pa- dito, Rubens Ramos; 1. Te

LONDRES, 18-Ha a pro- ra que os jogadores daquele qua- soureiro, Adalberto Sabino;
habilidade de a Liga cogitar dro jogassem descançados pelo 2. dito, Milton Costa; Orador,
agora da imposição de ou- Combinado. Compreende Anfilo- José Diniz; Diretor Técnico,
tras sanções, entre as quais quio que o torneio não tinha ca- Ivo Vaz.-
dever-se-ia encontrar, em rater de campeonato, por isso só- Na próxima quinta-feira.

•

_

• 1 primeiro lagar, a liquidação mente a obtenção de taça influía; ás 20 horas, realizar-se-á, no

M ��l' resF�drn�w. tida Lexma. ,

sra.
definitiva dd questão de oleo, ao contrario do prélio do combi- Club 12 de Agosto, nova

(l.: ae erreIra a UZ, a rua,

C < 'h ,'" l\1i f ,1' _

a qual como se sabe) cons- nado que tinha a obrigação de reunião.
on,cl..tl,O la ra, _ea.lZOU se, ft tI' manter-se invito até o fim do cor-

----------

sabado ultimu, o enlace matrimo-
1 ue um pon.o �evra glc.}l�fn- PARA DEFENDE �

.

I d f"1 h' I I ,tre as comoanhlas petro 1 e- rente ano. Gest::; louvavel de Am-
n'a e sua 11 la sen OIln la tacl .

IA
-

. HARRAR
ras mg esas e amPflcanas filoo,uio Gonçalve5!Luz, com o sr. Artur C'f1êa dt: 1�������'-���IIIIIlI'������������� MAKALE, 18-Grande movi-

Mdo. mentes de tropas abíssinias pre-'
Paninfaram o áto civil,por par- FARMACEUTICO vêm-se em Amba Alaski. As tro-

te da noiva o sr. Valdemar Luz pa. do ras Kas:ia partiram em

e sua exma. esposa d. Olga Viana direção ao sul, pard defender Hár'
da Luz; e por parte do noivo o ���������IIIIIlIIIIIIlI�IIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlI��-

! r. Salvato Santiago e a exma.

\ iuva d. Laura daLuz M0ntenegro,
As cerimonias religiosas que

se efetuarélm na Igreja de Santo
AntonÍo, foram testemunhadas
por parte da noiva, pelo 5r. dr.
Hewiql e da Silva Fontes e �ua

exma. esposa Clotilde da Luz
Fontes, e por parte do noi o pelo
sr. P. ntonio Bittencourt e sua exma.

esposa Catarina Bittencourt.

LOURA5 E mOREt-lA5

Helena Moritz

Encontra-se nesta capital, o sr,

tte. Heitor Ataíde, da Força
Publica.

< 'l',1i6'llOll".
Wlimosa como albardeíras.
De sorriso que prende como líbam

bo e de olhos que sómente encontram
rivais quando são levados á frente
de um espêlho.

Teus cabelos crespos. de pequeni
nos anelados, parecem um lago que
se encrespa aos prlmeiros sopros da
brisa.

Helena, quando tocas piano, ficas
posscída ele um sentimentalismo sem

par. Parece transportares tua alma
para os martelos de feltro que se cho
cam de encontro ás cordas.

Parece. lambem, que essa mesma

alma, é ás vezes transportada para
distante e bem distante.

Tenho percebido ..

E, creio que éla não passa de Itaiaí.
Sóe(;!l:!,,,, perguntando á Zilda Gnu-

lart.
E' o que farei.

Dom Neça
At-1IVER5ARl05

,"HE6Am Ut-l5 ...

Chegou de Joinvile o sr. Ar
mando Amorim, nosso colega de

imprensa, redator d'A Noticia.

Regre,sou a esta capital o sr.

Ernesto Stodiek, do comercio
desta praça.

Vindo do interior do Estado,
está nesta capital o sr. J0:10 Al
fredo Matoso.

marca.

Ànívc�saria-se hoje a exma.

sra. d. Adelaide Freitas, viituo
sa C'ipo,a da sr. ! !erculano Frei
tas, alto [uncronario da Delegacia
Fiscal nesta cidade.

Fez anos hoje a exma. sra.

el. Virgina Posito, esposa do
Paulo Posito, proprietai io
Caf6 e Restaumnte Estrela.

sr.
Segue hoje para Hamonia, o

do
sr. lbá Goitacazes dos Reis, se

cretario da Prefeitura daquela co

fAZEm AtiOS HO'JE:

a senhorinha Maria Jo,é Duar
te Sllva, [uncionaria da Diretoria
dos Correios e Telegrafos;

o menino MJton, filho do sr.

Alvaro Gevaerd;
o sra. d. Olga Viana da Luz;
o sr. Rud Baier;
o sr. Otavio do Vale;
o sr. João Cipriano de Souza.

NOVAS SANÇÕES

Et--llArE

Fizeram-lhe uma surpresa,
E com geito especial
-Roubaram -lhe um perú
Que guardava p'ara Natal.

T. M.

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

Na� grandes lutas que desde-
�r�m no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito me

Ierno e bem equilibrado utilisa o

teleplone como a mais inprescin
divel das necessidades.

raro

Firma importante procura farmaceufco com

diploma registrado na Diretoria de Higiene do Esta
do, moço e entusiasta, que tenha aspirações, para
servir de propaganda, idade de 21 a 30 anos.-Di
rigir-se pessoalmente á RUA TIRADENTES N. 38

x-

OS PRO'XIMOS COMBATES

ADlGRAT, 18-A AssociateJ
Press anuncia 0'1 grandes prepa
rativos italianos para os próximos
combates sobre toda a frente.

-0-
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� programa : �

�I A NEGRADA �r '

não se aperta

I�� Deseho �
� �

� MACACO DE CIRCO tt

� Comédia �
� �
�

E �
'W A VOZ DE BIOU' SA!AO �
�� �� Um filme coiossal da �� grande soprano brasileira à
tí�ÁaJ:a:��oo�A��

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

I

REVELAÇÃO DE UM MU!\iDO EXTRANH0 EM QUE O SOL GLO
RIOSO E O AR CAMPESTRE REPRE.sENTAM A VIDA:-PARAISO EM QUE
A BELEZh SE APRESENTA TAL QUAL ELA E', SEM ARTIFICIO E SEM
MALICIA!

H oJ·e-áS 6112 e 8112h?'ras em ponto_HOI·;;l
_

Preço �nlco 2$500 LI
IMPROPRIO PAIRA MENORES

�-E
A primeira historia fiirnada numa autêiltica calonia nudista, mostrando nos mÍ
l1�mos detrllhes a «atraente simplicidade da vida para'Clisíaca», em que as rou

pas são tecidas COín os raios do só! e Magos de brisa ...

UMA REAL lZI\ÇÃO CINEMATOGRAFICA DE PROFUNDA MORALlDA�E ! I

O talentoso médico conterrâneo sr. dr. Cesar Avila,
figura de destaque na cirurgia brasileira, pela sua inveja
vel compet�ncia, seguiu hoje para a Capital da RepubFca,
onde vai representar o Estado, por incumbencia do nosso

govêrno, no lo. Congresso Brasileiro de Cancer, a se reu

nir no próximo dia 24.
Ao inteíigente médico catarinense, que é nosso apre

ciado colaborador, apresentamos nossos votos de feliz
viagem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




