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que é um notavel documento pard elucidação das atividades comunistas no 'país, foca
lizando que a Aliança Nacional Libertadora é citada sem reticência como núcleo comu

nista, dirigido pelo sr. Luís Carlos Prestes. Os esforços de conspirador do sr. Prestes
foram elogiados pelo sr. Dimitroff. Diz que o governo do sr. Getulio Vargas é fraco e

pouco enérgico na repressão ao comunismo. Enumera os meios de infiltração comunis
ta nas classes armadas e diz que anulada a Aliança Nacional Libertadora, outro nome

s�rgirá, por exemp�o União Bt aslleira Libertadora. E' interessante tarpbern a explica
çao que dá dos motivos que usaram para evitar que se transformasse a revolução de
1932 em comunista.

Segundo o sr. Carlos Prestes, o sentimento religioso nos brasileiros e o amor da
famiIia não permitiram que em trinta e dois se pudesse consolidar no Brasil o regime
comunista. Em seguida conclue dizendo que o Kornintern está dirigindo a todos os nu
cleos do mundo uma circular secreta sôbre a orientação da campanha vermelha, dando
a palavra de órdem de combate ao fascismo.

RIO 20-A A Batalha, em sensacional reportagem, focaliza a agitação co

munista err{ todo o Brasil. Esse jornal revela interessantes detalh�s sôbre o plan? do

Komintern, com relação á America do Sul, especialmente ao Brasil; A Batalha dIZ que
estamos representados no Kornintern por três membros, os srs. LUIs Carlos Prestes e

O. Cesar, representante dos comunistas de São Paulo, e por um representante d� _Per
narnbuco. O mesmo jornal conta que na reunião de 2 de agosto o camarada Dirnitroff

saudou o verbo quente e vibrante de Luis Cm los Prestes, �egun�o se lê textu�l�ente
no relataria taquigráfico dessa reunião. A Batalha conseguIu o discurso do sr. Dlmltroff
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Na sessão de antem ,da Assembléia Legislativa do Estado,
o deputado minorista sr. Braz Limonge apresentou um projéto de
lei creando, a contar de lo. de janeiro de 1936, a Secretaria de
Estado da Educação e Saúde Pública, tendo aquêle pulamentar,
ao encaminhá-lo á Mesa, produzido longa e brilhante oração jus
tificando a medidol.

Hoje, o mesmo deputado continuou da tribuna a justificação
do pojéto, fazendo sentir a necessidade inadia,:el de se dividir o

Estado em sete zonas, ou inspetorias sanitárias, para rr.elhor se

combater ás endem1as que castigam o catarinense do interior.
Embora a iniciativa do projéto devêsse caber ao Executi

vo, a medida pleiteada pelo deputado Braz Limon;;e, segrndo apu
ramos, foi muito bem recebida pelos seus pares, induúve por di
versos deputados da maiOlia, o que vem c.emonstrr..f a sua oportu
nidade e que ela será forttmente apoiada no seio do Legislativo.

Assim, Santa Catarina fícana com os rerviços de S"Ia admi
nistração pública distribuídos por cinco Secretarias de Estado, con
tribu;r.do no caso para a maior eficiência dos atualmente falhos

aparelhamentos nos compkxos �ectores da Instrução e da Saúde Pú
blica.

Protestando contra a campa- tes para cidadãos leais deste país,
nha de difamação, últimamente se a mãe-pátria da quarta parte

A SITUAÇÃO NO EGITO empreendida, o «Deutscher Wa- da população norte-americana
chruf und Beobachter» de New dos teu to-americanos-é difama-

CAIRO, 20 - A totalidade Ycrk, escreve o seguinte: da e ofendida durante uma de-
de imprensa arabe, composta de «Indagamos hoje, se o envene- zena de anos de maneira a mais
cerca de trinta jornais, tomará namento da opinião pública norte- suja e indigna?
parte na gréve geral que será americana contra uma nação ini- Vemos, por essa razão, nessa

iniciada amanhã. miga dos Estados Unidos, cor- campanha de difamação contra o

Essa atitude da imprensa si- responde é'OS interesses reais da nosso sangue e o nosso país de
gnilica um veemente protesto con- Ámerica do Norte, e se os Ame- origem, tambem uma destruição
tra a situação atua]. do país e ricanos em geral, ('6 homens tra- irresponsavel dos interesses norte

contr a as novas restrições impoB-, balhadores e honestos desse país, americanos e da nal,ão americana».
tas pelo govern� á liberdade do I desejam de fáto. t,:l íi.:J�en:ia �e-

-

COMUNICADO OFICIAL
pensamento escrito. fasta sobre a opimao pública, m- DE ROMA

Os estudantes do pais já de- fluencia .ess� que op;r� s�men(e ROMA, 20-00 comunicado
monstraram publicamente sua dis- com os mstmtos, de. ódio, mco:n- oficiai n. 50, consta o seguinte:Posição de se solidarizarem inte- preensão e mentiras mcontestaveis, 'C-

d f
' ontinuam as operações dezralmente com a zréve geral de eturpações e ,o ensas ?

d d� '" estruição e pequenos Iócos iso-
protésto contra o irr =erialismo es- Qual o amencano de bom sen- I d d- a os e tropas. As obras de con-.

so que deseja realmente sejam
) d solidação prosseguem intensiva-admiti os na maior parte da im-

I mente e a aviação tem realizado
prensa americana, nas au as das
universidades, etc., continuadamen-

numerosos vôos na região da pro-
vincia do Tigré.t e os mais notorios inimigos da

I
Alemanha, ali '�iaà05 pela França,

MAI{ALLE' 20 - Na lren- os peores traidores da patria ale- i'a I
a -

te Norte cerca de cem grandes mã, oradores bolshevistas, rabi- Á iiP !CaçaD
abutres de mais de Ires pés de '105 propagadores de calunias e dO imposto sôb re O
altura e mais de cinco pés de difamações e todos os demais pa- valor de vendas e
envergadura, saltam e lutam so- Ih3ços? CO lg Õ
b I b 1 Perguntamos, mais

.

d nSI naç es
ire as mu as mortas e a anuo- dam a:. os I Subscrito pelo deputadonadas em pleno ompo. dirigentes responsaveis estes ms- I M K dce . arcos on er e outrosNo mercado dê Me k tllé os tituto públicos, como pretendem colegas, de ambas as. álas,etíopes olham muito admirados justificar a sua missão de informar f

.

dOI apresenta a a emenda
para os espelhos que encontram, o povo norte-americano de acôr bai

.

do com a verdade, combater 0
a aixo ao projéto Jl' 13, a

qual mereceu aprovação unabolshevismo e educar os imigran- nime da Assembléia.
«Ao art. 3-Substitua-se

pelo seguinte:
Artigo 3-0 imposto será

pago por meio de sêlos ade
Reunido, ontem, sob a preSI� sivos especiais á razão de

dencia do sr. dr. Heitor Blum e 112 0[0 sObre o valor das
prc�entes os S1S. conselhei,ros Ar- vendas e consignações efe
m�ndo Fere,az, Clemelltmo ?e tuadas á vista ou a prazo,
Blltt�, Martinho CalIado Jumor sem distinção de proceden
e LUIZ Freyesleben, o Conselho) cia, destino ou especie dos
Consultivo do Estador deliberou produtos.
tomar conhecimento da seguinte § l-No computo do im.
materia consta1\te do expediente: posto não haverá fracção de
a) comunicação da eleição da di- mil réis, arredondando-se paretoria do Imtituto Hitorico; b) ra essa quantia a que lhe
pedído de subvenção feito pela fôr inferior .

Associação da Damas de Carida- § 2 -O minimo do imposde; t) pedIdo de subvenção feito to para as vendas á vistaA CRUELDADE D03iETIO- pelas sociedades carnavalesca; d) será de 6$000 por mês.
PES pedido de autorização pam aber- § 3- Todo contribuinte

lura de crédito de 2:000$000, I sujeito a este imposto pagasuplementar á verba V, artigo rá ainda a inscrição anual
1'" do orçamento v;gente, feito de 5$000.
pelo sr. Pre�eito Munic,ipal.. § 4-0 modo de aplica-Dada a discussão fOI resolVido ção dos sêlos será determi.
que: - quanto o pedido de. sub- nado pelo Regulamento que
ve,n�ão pelas Dama� de �anda.de O Poder Executivo expedirohclar ao sr. PrefeIto pedmdo m- para o cumprimento' desta

que regresséHam cégos das ;inhas clusão de verba no Nçamento vin- lei.
-

de batalha na A�rica Ori".mal. dou'o; -quento o pcc1>lo das Ao art. 4-Substitua-se O
sociedades carnavale,cas, distril:-uir :1' III do art. 4, pelo seguin-° NEGUS PARTíU ao conselheiro Martic,ho Cêllado te:

ADIS ABEBA, 20. - O Jl!llior p'l'"a o lelatorio;- quailto «Entre uma casa comer.
imperador deixou esta caplml t'm ao pedido do sr. Preleito Muni- elal ou industrial e suas fi
avião ontem, com destino descu- cipal aproval o parecer do sr. Iiais e vice versa, desde quenhecido, mas espCía-se que esteja con:;clhelfo Luiz Freyesleben, que localisadas no territorio dQde volta em breve. a conc�deu. Estado».

trangerro,

o a
Ir 'O

U
reajusta
menio do

funcionalismo

o sr. Antunes Maciel fala: será o sr. Pedro
sobre a atitude gaúcha do mineiro.
RIO, 20-0 'Dtatto da ;}.[I)i

te diz que ôntem circulavam b Ja
tos em torno de um telegrama. do

�ene:d Flare<; da Cunha ao sr.

Antunes Maciel, expressando de
finitivo o rompimento com o sr.

Geluli) Vargas. Ouvido por a-

<.
quele jornal, o sr, Antunes Ma
ciel declarou que não é exata a

noticia.
A proposito da cisão da ban-

ced i disse:
_ «Não ha nem acredito em

cisão na bancada liberal, nem

vejo motivos que a determinem,

pejo menos por enquanto, quando
se trabalha com tanto ardor pela
conciliação.
O último telegrama que tenho

do general FIares da Cunha é

aquêle em que êle disse ter re

cebido o sr. Prado Kelly e que

entrará por estes dias em goso de

licença> •

Sobre o pedido de licença e

a noticia de que o general FIa
res da Cunha não mais assumi
ria o governo. o sr. Antunes Ma

ciel respondeu, rindo:
_ «Não. Tambem não é ver-

dade. Possuimos uma verdadeira
amizade fraternal ha longos anos

e o general FIares da Cunha não

me falou em tal assunto».

Aleixo, deputa-

RIO, 20 - As tabelas de

reajustamento dos vencí�entos dos
funcionarios públicos serão entre

gues ao sr. Getulio Vargas hoje
ou amanhã.
O sr. Souza Costa, falando

sobre os trahalhos da Comissão

DA POLITICA NACIONAL

A Secretaria de Edu-

Demitir-se-á o ministro da
Fazenda

RIO, 20-Um matutino infor
ma que o ministro Souza Cosla
manifestou firme vontade de dei
xar o Ministerio da Fazenda, por
ser .um dos lI!a�s a.rdorosos parti- � t r t F Cdanos do rmmsteno de concen- J Ib.X e a na o .. "

tração. I Proceder-se-á, 'laje, ás 20 lio-

AVIADORES FRANCESt:S �s, na s�de social do Figueirense
ATEM PELA ITALIA

r . C.; a �raça 1 � .de �ovem-ICOMB .

I bro, alias ua Farmacia 1- opular, i

PARIS 20 C t U
uma reunião dos associados e ex-I

.

,
- ons a q e [1

E F Cf - d
.

d f A deleasores do xternato . .,

orrnaçao e avia ores ranceses
d

'

d em vias e reorgamzação.voluntarios, que se preten e orga-
I I 1· Nessa reunião, pura a qual senizar aqui para auxiliar a ta Ia

Àbi
. • pede o comparecimento de todos

na guerra contra a issinia, ira

A os interessados em reviver o tra-dentro em breve para a Irica Ori-
I d dicíonal Extemato, haverá umaental, passando pela lta ia, on e

os aviadores serão recebidos pelo breve exposição dos empreendi
Duce. Ainda não se conhece de- mentos da Diretoria provisoria,

d sendo, ainda, tratados assuntostalhes sobre esta expe ição, que
constituirá um sinal de solidarie- vitais daquela entidade desporti

visto que nunca antes viram tais
dade prática entre a França e a

va,

objétos.
Italia. 4 AVIÕES PARA OS O tas Gugsa, que abando-

ETI'OPES nau as tropas nativas, enfileran-
LONDRES, 20- Faí anun- do-se nas colunas penisulares,

ciado, hoje, que o imperador Hai- I pousa para o fotógrafo com a

le Selassié encomendou 4 avi- mão posta debaixo da· solapa do
ões Percival Gull, para uso de casaco, tal qual Napoleão Bona
seu estado m:lÍor no serviço de parte ...
cotTIumcação. O bispo copta, com o seu ar

de dignidade e sua barba bran
ca, passa montado numa mula.
O sacerdote calça meias Lrancas
e sap:üos de tenis.

Aqui lavra"ée a terra por um

meio lasco, com um p�daço de
páu arrastado por lerdos bois,
que fazem lembrar os tempos
prt-historicos.

Mixta, diz que o reajustamento
aumentar

á

a Despesa orçamentá
ria, em 150 contos.

ABUTRES, � ::,PELHOS
FOTO'GRAFOS E

o sr. João Carlos. M,achado
não renunciara

RIO, 20-A última hora o sr.

João Carlos Mac��do qualificou
de absurda a notIcIa da sua re

nuncia de deputado pelo Rio
. Grande- do Sul. O lider gaúcho iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBBiiiiiii__i_õiiiiiiiiiiiiiiiiiiõii__iiiiõiiiiiãiiiiiiíiiil;m,;,:;;;a;;;;__

está de malas feitas para Porto

Alt gre. parecendo q�e não. pro
nunciará o seu anunciado discur

so, o que. talvez, seja feito p�lo
sr. Pedro Vergara, segundo afirma
a A Noite.

O gal. Flôres irá aos Est.
Unidos

RIO, 20-Foi divulgada aqui
a noticia de que possivelmente o

general FIares da Cunha aceitará

o convite que tería recebido do

embaixador Osvaldo Aranha para
ir até os Estados Unidos.

O lider da maioria
RIO 20-Parece assentado o

afastam�nto da bancada liberal

gaúcha da maioria parlamen�ar,
'devendo até amanhã ser escolhIdo

O lider que, segundo $e afirmaI

200 MIL ETI'OPES ,I:onseaho
ConsultivoASMARA, 20 - As tropas

etíopes estão se concentrando nas

proximidades de Jijiga. As tropas
já �stacionadas ali sóbem a quasi
200.000.

LONDRES, 20. Notica não

confirmada enviada pelo c-rres

pondente di\ «Ecxdhange Tele
graph Company,» de Atenas, diz
que chegaram, ontem, á noite, á
ilha Carpatoa, no Meditelranec,
Oriental, 300 soldad()<; italiano's,

cação eSaúde Pública

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nossa historiaA azeta Indica:
Médicos
------'------- I-- _...� .. ----

Advogados
Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente á R. 7rajano,51

P��ne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vías Uríaarías

Hemorrlioidas: - Tratam�n!o
sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO a-.IIFERRARO

Clínica de Crianças-v-Mo
[estias de senhoras - Vias
Urinarias-c-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapie - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

II Dr.ArminioTavares
I Especialista em mnlestlas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaôo pela faculàai)e àe

mei)icina Da Universioai)e ào
Rio i)e "Janeiro. Ex·interno,
por concurso, ào Hospital i)e
Pronto 50corro e àa Flssisten
CIO Publica 00 Rio àe "Janeiro.
('om alguns anos i)e pratica nos

s2rviços especializaàos no Pro
fessor 5anson, no Rio àe "Ja
neiro--na Policlinica àe Botafo

ga -- no Hospital àe 5ão "João
Batista ào Lagôa e no Hospital
6affré--6uin le).
Chefe de clínica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

Dentistas

Luiz Freysleben
lir (Irgião iDentista
RUA DFODORO, 30

e

Ano Novo

Fi A

Diariamente, pvblicaremos que
ro coupons, ôiviàiàos em àuas

series, ccbenõo aos 5 clubes àa

Capital, ou sejam oe fíliaàos á

18 f. c. D., a série A; IZ aos ctubcs
Rua [cão Pinto, ri' õo Estreito, Coqueiros, 5aco àos

(sobrado) Limões, 5ão "José, Palhoça, Bi

guassú e Tljucna, toàos não filia-

õoa, a série B.
.

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

17, horas poriõer aos seus leitores essas
li interessantes perguntas:

--Qual o melhor jogaàor õe tu
tebál?
--Qual o clube àe futeb61 mais

_.......

, simpático?
Preenchiàos e remetiàos a esta

Dr. Pedro de Moura FerrO RI!àação 05 roupons que publica
mos àiariamente,--aos àomingos,
ás 9 horas, fur-az-ó a apuração,
com a presença _àos interessaàos.
HOTA: Os ccupons àe uma sé

rie, que fôrem erraàamente preen

Rua Trajano rr 1 sobrado rhiàos com a inàica5ã.o àe rlub� pu
,

11ogaàOr
de outra serre, serão inu-

Telephone rr 1548 tilizaàos na apuração.

I Qual o malhar Jogador I
I de fuleb-.;I?

Accacio M(»m SE'RIE A

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

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

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

I
1 (_n_om_e_d__o_vo_t_a_nt_eJ_

•__:oill,e
do votante)

I
Os produtos Philips

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

(nome do votante)

Qual o clube de futebGI
mais slmpatlco?

SE'RIE A

5erão conter lôos aos primeiros
e segunàos lugares. Para a

.
série

A, àa qual farão parte Atlético,
Avai, figueirense, Iris e Taman
õuré, "A 60zeta" conferirá uma

rica taça, com gravação em ouro;
2. lugar 1 bola tipo lnqlêac. Ao
melhor 'oquõor àe futeból---1. lu
gar, uma meàalha àe ouro; 2. lu
gar uma meàolha àe prata. Para
os clubes e jogaàores àa série B
pubücoremos oportunamente 05

premios que estão senào ruiàa
àosamente estuàaàos.
HOTA--Os ;ogaàores õcs clubes

filiaàos não serão ronsiàeraàos
àentro àa serte B.

UM FESTIVAL

Para a entrega õeases premias,
que se àará no àia 29 àe De
zembro õe 1935, "A 6azeta" orga
nizará um exczlerrlz feslival õea
portluo com atraente pr-cqrcrnc.

I Qual o melhor jogador Ide futebol?

:Advogado

(nome do clube)

§..E'RIE

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

Rua Conselheiro Mafra, 54

(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'RIE la

(nome do clube)

•

reira tem seu escrip-

Radio _- Lampadas e Cinema Falado

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

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROCIJRAE OUVIR

OS AFAMADOS RECEPTORES PH I L IPS

Casta & Cia.

Dr. Ricardo
Gottsmann

��r��������������

I·��;:�;;;�;;�B;a:��=�;�� -

� dos CI N ES "COROADOS"•

'ti

� VOTO na Senhorinha �
, III

Assinalura
II

�
.

Coupon d'A GAZt:TA g
���:&��&1����oo...����OO�;a:1�=---------------------�

FLORIANOPOLlS

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprin)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

tório de advocacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

, Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Especialista em· cirurgIa
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
. I

CONSULTORIO---Rua Tra-
jano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
ves junior N. 26

TELEF. 1.131

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C1C Limitada 5'(. ala.
CIC. Aviso Previo6·1. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

-- _

EL.EGANCIA
Para Natal

,(o
, .

... .

...t-

'-__�� J.o_ •

.,_.. _'''''

BOM

AC'apital
E

MAN o E confeccionar seus ternos na acreditada CASA

valendo-se dos lindos padrões .

RENNER
MAFRA

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

CONSELHEIRO

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificio ('aixa Agricola)

ESQUTNA

la

TELEPHOHE, 58

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

Pela

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 17 DE NOVEMBRO-S. GREGORIO

.1830-Nascime�to de Manuel de Almeida-No Riode JaneIro nasce o romancista Manuel de Almeida, autor das �e
morias de um sargento de milicia, Falleceu em naufragio em J 864
em Macahé. .

,

, 18�2-Mi!re no Brasil-Na Quinta da Bôa Vista, noRIO de Janeiro, realiza-se a famosa entrevista entre d. Pedro II e ogeneral Bartholomeu Mitre, enviado em missão especial ao Brasil peI� gove-rno do
.

presidente Sarmiento, com o fim de aplainar as sérias
dlÍficu�dades dlplomaticas surgidas entre ambos os paizes, em conse
quencia dos tratados. celebrados, separadamente, com o Paraguaypelo barão de Coteglpc.

18�9-Embarqlle d� F�milia Imperial-Cumprindo â
prom,e.ssa feita ao governo Provlsono da Republica, embarcam parao exilio, no vapor Alagôas, na madrugada deste dia, o ex-imperadord. Pedro II e sua familia.

.1889-0 primeiro governo republicano em Santa
Cathartn�-Conforme instrucçõ�s transmittidas do Rio, installa-se
nesta cap�tal o governo provisorio do qual. faziam parte o coronelJoão Baptista do Rego Barros Cavalcanti de Albuqueque, então

comma�dante do 25' Batalhão, aqui a.:Juartellado; dr. Alexandre
Mar�ellmo _.B",yma, primeiro cirurgião do Exercito e pllarmaceuticoRauhno JUll.O Adolpho Horn, que, ás oito heras da manhã dirigiram
se a? palacio do gove�no, acompanhados de grande numero de re

pub�lcanos e outr�s �Idadãos
.

que os adheriam, onde e qua ido oI presld�n�e da PrV.vI.ncla .dr. LUIZ Alves Leite de Olive:fa Bello lhes
transmittiu a admmlsrraç la da então Provincia de Santa Cath l' i la.No acto da posse e constituição do Governo Republicano f I·

d husi , a aram
com to o ent uSlas.nlO, o tenente coronel Elyseu Guilherme da S.lva
e dr. Abdon Baptista. Da saca�a do palácio fallou ao povo, o coronel Rego Barros que, ao terminar, levantou vivas ao Povo C th _.

E' Marinh
aa

nnense, xercito e aUJ a, tocando a banda musical do 25 Sat •

lhão a }\1'uselleza. Foi �islribuido pelo novo governo uma Prodam:
çã?, A s doze hor�s retirava-se do Palacio o antigo Presidente Oli
vetra BelIo, que fOI acompanhado até a sua residencia pelos membrosdo Governo Repu,blIcano, pha�maceutico Raulino j. Ado'pho Horn
e �r. Bayma.-=-Amda neste dia, o Governo Provisorio fez as pri
m.eIr�s norneaçoes, dentre as quaes, para Chefe de Policia, o capitãoF�rmmo •

Lopes Rego; para delegado da capital, João Vicente daSilva; suo-delegado, Henrique Monteiro de Abreu' comrrandant dF I·
.

I ( f
. ,e a

orça po reia que OI augmentada) o tenente reformado do exerci.
to, José llereira Dias, além de outras autoridades para os diversos
mumcrpios.

,

A' tarde houve gran�e ma�cha civi<.a em homenagem á no-
va .forma de governo.�O dIrectono do Partido Conservador nesta
capital,. nest! mesmo dia, lançou manifesto adherindo ao Governo'_'
RepublIcano recentemente constituído.

I ,_'es, Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva ISaback

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont., (287

�
Dr. Renato=

I==Barbosa==
ADVOGADO

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

mados para o interior.

CONCURSO DE

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

f'unàaàCl em 1886

Rua Felippe Schmidt fl' 8

Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Télg.
SIMONE

BELEZA
------�----------------------

dos Cines "Corôados"

Conc�rso de Belêza instituido pela Emprêsa dos Coroados para �ulg?r. 9ual a senhorita mais Bela de Florianopolis •.O pleito IniCIa-se e.n 23 de Novembro corrente e encer"

rár-se:á em 23 de �aneiro de 1 936 efetuando· se a apuração fmal
no dIa 24 de JanelIo do ano vindouro.

FORAM INSTITUIDOS 15 FINISSI\tOS P.�E.
�.IOS, que serão oferecidos aos concurrentes, por ordem de clas
sIficação no CONCJRSO.

,

O julga'llent� será feito por meio de uma comissão de lUafI--OS TRt:S PRIMEIROS PREMIOS SÃO:
/. Premio-Uma maquina de costura Singer no valol de1 :950$000.

I 2' Premio-Um finissimo c6rte dc Sêda, oferta da Ca-
sa Três [rmãos.

3. Premio -Um Estôjo de! Perfumes Royal Briar ofer...
ta da Fabrica.

\

Tvpagraphia, Estereotypia
encaàernação, Paulação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

GOSTO

DA RUA T A ..J A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz; FL..O �. LJ �
FI' I I"aes' em·

Blumenau"' .Joinville Seo Francisco - Laguna Lages ��
• Mostruario permanente er" Cruzeiro do Sul �

Secção de Secção de Secç�º de �
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeira(';r)ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

Morins e Algodões
Machinas de beneficiar 'madeira

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas

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

Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: 'arados,
Sêdas

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de esplosão � lvlotores

Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos'
� r,

Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

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

Toalhas e guarda-napps Arame de ferro - télas para todos os fins Automoyeis e. C�minhões FORD Peças, acces-

_

�
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sonos, serviço mechanico

- L�

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DA.NNEMANN» Bebidas nacionaes e extrôngeiras Material electrico em geral �

,� Empreza Nacional de Navegação "H"?epcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
�

Fabricade Pontas "Rita M�ria�'
- �abri: de Ge:..o _"Rit: Mari�" _"

Estaleir "Ar�taca" �
:��������l�l�����W1�l��l�����f:����f�������������§.?2�SV"ÂVÂ'V&

RECEBIDAS PELA U'v'Í�"Kr,
Tr�AL r», A,_,Brp fí

�
� Cléopatra-por Oskar von \Vcrlhci�Ier
� A vida de Joana D'arc-por óico Verissimo
e Anchieta-por diversos autores
,� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz
� Amaral
� Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

� Nelly R. Carvalho
Democracia Li�eral e Socialismo -- por Egydio

. Herve
Vocabulario Sul Rio-i», :I17dcnse-por Luiz Carlso

de Moraes
A Invasão de São Borja+çot Osorio Tuyuty e

I Oliveira Freitas �
�!al�� �m��r.�"'" r. ��

O
I ��f@ ����IÍfI��G. .��
� "��� &ga"�����"""'DB 1
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� � �
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� com������!ia:�al�:O �i�'� II Atentae bem!
I T t M··

.0

� Seguros erres res e aritimos I: I
G Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil e.

G

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

�'..._.'

do Brasil, no Uruguaí e nas prjn�ipais praças estrangeiras.�, I ',� 1i!W;,J.

'.. Agentes em Ftortanopolts : ...
Forrnidaveis sorteios proprlos, Ires vaze.

...

� C L b & C
� • por semana, todas as segun- -

-

� am pos o o ía e o das, terças e sextas-feiras,
r

�

I Rua conselheiro' Mafra, 35 (sobrado) Cai"xa Postal, 19 I = Extração com yi.bos d. oristol. I
. :,.?@,...TELEFONEN.l.083END.TELEGRAFICO ALLIANÇA !i·� � A �ax' i'�a ���;a �

I I • I I I lIímra e liom::stidade, pois, oü ser-

Escrítórios em Laguna e lta]ai g � I.mm t3�� presencimlos peio !Java., I

.: Sub-Agentes em Blumenau e Lages : � __j � ,

� G� �

��8.H.oaGG-----e·---�-Ge�eGGO� �t�W��G�e$- _�_�-=-.:::- esoe_41

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira 'U;'.;1 ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-Sé

arc:hivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

.

-

(') melhor presente e Natal que V. S. (Jade brindar seus filhos.

Linàa Vista Pancramica.
E5pl�nàiàa praia àe banhas.

Optima nascente àe agua potcvcl.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARlA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hart.lllo Luz

800 ào e"aràe Quartel feàeral, em construccüo.
00\' �-' r-. upa Escolar Jos� Boiteux.

a s�àe ào Distrido João Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á JoãO
Pessôa e Florianopolis _Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaàe se encarrega àa ronstrucçõo õe Pr�àio�

O 1 lótes aàquir,àos.m�àiante o poqum ento àe uma entraàa a

unsto e o resta te em pagamentos rneneces.

lnformacões corrpletas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS [E
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

I
I
II

"'"

chwarzFabrica de Moveis Catharlnense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Agente de Vapores
Encarrega-se de classilicação.. 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 n'1odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

Com
preços

especiais e

horas marcadas

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe Bohmídt, 38

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

•
.,
G

Agancia Moderna de Pu- e

lblicações, COITl séde em São Paulo
o

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

todos os Estados

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA Florianopolis 21-11-1935

Carioca num dia de tr rvas ...

Não fosse o excelente centro-mé
dio facilitar, entregando-se a uma

noite de farra sem lembrar-se da
sua grar.de rl!sponsabilidade, por
certo não obrigaria tanto a linha
de frente II descer como se viu,
em seu auxilio, causando canças
so a mesma, após faltaram 1 5
minutos para o final do prelio.
E' preciso que Carioca, Walde
mar, Freed e outros, reconheçam
o que se chama responsabilidade.

Gato o mesmo homem de sem

pre e o melhor homem de dele-

Modo de penetração do Junta Comer ...
�

microbio da febre�tif(jide cial do' Estado
Desportiva '

REDATORES' ( Desportos Terrestres - CYPRlANO JOSE'
.

( " Nauticos - EDU' CABRAL
..

Resumo da áta da 189a.
Sessão da junta Comerciia
do Estado, em 26 de No
vembro de 1935.

�a um �rupo de doenças con-r Os órgãos linfoides o estónia-
taglOs�s cujos germes penetram no go e a parede inte,ti'n�1 Cão' poisorganismo com os alimento .

-

d f .: '

t I bô
s, as pnmelras e esas naturais con-

en ram pe a .oca: � febre tifoi- tra a doença. Quando as forma-de, a dlsentena bacilar o cóle- ções I' f id '.

Q d
'

.

ln O) es ou 03 intestinos es- Presidencia do sr. major Edu�
ra, etc. uan o o organismo é tão infl dos d ddi t

ama os, ou quan o o es- ar - o Oto Horn. Presentes os srs.
sa 10 e em o estomago funcio t

I

f' Ed dnando b d
-

omago não unciona bem, o 01- uar o Oto Horn, Presidente
1 em, � penet:ação o ger- ganismo não tem defesa contra a João Otavio da Costa Avila.
men no

or.gdam�dmo nao se dá por- invasão da doença. Esta ocorrei,- José F. Glavam Roberto Olivei�
que a aCI ez o estoma::ro é bas-J , I' f AI'· .

t tO.
ela e re ativamente requente e ex- ra varo Soares de Oliveira

R I dorni
. .

A
. .

I
sa. an e para matar os mlcrobios r - d d d J

.'
ea izou-se ommgo último o té que o encontro prlnClpa Galego num dos seus grandes causadores d . I'

- pica porque nao a oecem todas eputa os e oão Tolentino Ju�
d d f b I d

. .

f desei d
essas mo estias em s" .

d
.

S
.

b
segun o encontro e ule ó o veio satis azer os ese)os e quan- dias. O manhoso perdeu a ma- pouco minutost a] J'

a pessoas contarmna as ao mes- mor, ecretano, é o erta a sessão

festival orzanizado pela Federa- tos ali se encontravam. h d d .' .

d
' a em <'ISSO. as pa- mo tempo quando o

I e apro d '

t d -

�

Ih
n a es e o prmcipio arrancan o redes do tubo intestinal tambem ingerido c' ,

. gberbmen de . vEaXapaEOa IaENaTEsessaoOf.a?'ção Catarinense de De5porto, para O quadro local atuou me or
• .aplausos de todcs quanto assish- são dotadas d . 'd' d d

,om
.

agua de e er e tenor. :- ICIO'

I fi' I 'bl- '1
. . a capaci c. e e ma- um reserv t

. -

d J P d dA'o qua a um numeroso pu ico. que no seu penu timo Jogo; sua ram o encontro de futeból. I tar as bactéri t d
a ano contamma Q [OI' o sr. oã o e ro os nJos, di-

Li . 1 I' h b 1 id I
las, ornan o o orga- exemplo F

.
-

I dR' de Tmovei dI OI um excelente programa, curn- In a em ocomovi a pe a com- Paraná ótimo o manejador e nismo inatacav I .

-

. :. OI por essa causa que Cl3 o egistro .:: moveis, e-

id
.

A d bi d P , G I"
- e por esses micro- " d id d 1 • C d d

pn o com certo n�ôr. pezar o mação e arana e a ego, mur- o causador das arrancadas dos bios. n� epmernia uma CI a e DraSI- aça or, remeten o a esta Junta
sol reinante a uma hora da tarde, to mais produziu; mas Nizeta, dianteiros florianopolitanos. Mas nem d f

leira com 300.000 habitantes, duas atas que lhe foram entregue
., 'bl- d

.

h' d
. 1_

N' , .,. sempre as e esas es- propagado pel' d I J I R h A .

Ja o pu ICO esportivo enc Iii a apelar e Impetuoso e con-iece- izeta e corno ja dissemos O tio bem 'ar .

d I id
a agua e um re- pe o sr. ose ec; rquioe-se,

I rquibancada do campo «Adolfo dor do segredo do SéU posto, mais completo centro avante' da pela bôca
garnza as.

d ngefTl o: servatorio contaminado, adoece- Memorandum dos srs. Benev:.
v- d d'

. .

f I' id
' os gerrnens a ebre ram 800 1\

t do sid d & C d C
.

'b d"-r.....on er> , para aguar ar os pn- esteve, unicamente ln e IZ nos ar- CI ade íncontestavelmente precisa tifoide penet f
pessoas, en o SI p pou- es la, e unti a, pe Indo

meiros jogos. Veio e' tão o primei, remates. treinar' arremates é o que Íhe falta. mações de r�m em

I.cefrl.ads �r- padas as demais. E assim acon- informação do registro de firmas
L· O '1 f

. natureza in OI e exis- tece s
.

d J RFSPOro encontro entre o imõense e o agi centro avar.te não OI Waldemar desceu o seu jo 70 tentes na garganta dus d
.

,
ernpre, registr a as nesta unta; , N.

Cantista, vencendo o primeiro pelo bem comprendidcç-=Nizeta foi quanto o de estreia. O derregl�- são mais co h :d
UaS as

q�dals ,

E comum numa familia haver IDA-.SE. REQUERIMENTOS:
I d d 4 1 ' 40'

.

d do i d
n eCI as, as ami a- so I ou 2 -

d d d J I' T- dresu ta o e x, apos rmnu- o procutr.r o ataque o Jogo e mento lhe deixou correr e não fez las' ou entã
.

t d
caJOS, nao a oecc n- o sr. r. li 10 ietzrnann, esta

tos de enlusiastica peleja. domingo. Esmoreceu ncs ultimos si não-um tento. fOl�ações
ao

Plhne �am atralvhezd e �o os outros membros da lami- praçf\, pedindo para certificar
Vencidos e vencedores se reu-j I 5 minutos, pela contusão que Calico o mesmo homem de I d

se�e I ,�n el
s

Uespa a as lia, embora todos se contami- quem exerce o cargo de tradu.
d E d b d b Ipe a pare e mteSLIna . ma vez f d I'niram e sau aram. m segun o,rece era em p.sta o em aument'l.� todos 05 tempos, ou sfJ'a o pe-'penetrados .

b' _
,

- na,:en ramesma ante. Outrasve- tor a mguc. alemã, e a data qUe
I de A I dI'd'"

os mIcro 10, ai Sé' t d
.

Iogar �e e;!Ontaram o VaI e o o, na rotu a, por oca�lão (/ rígo da� defe�as adversarias. I multiplicam .
_ z;s acon ece que uma as pes� prpstou o compromISSO egal; ce,.

I d d· d···· N f' f I'
, SI nao mortos e pas- 'oas da d

-

.(:- D' d C h'n pen enCIa, vencen o o pllmeI� pnmeTro tempo. ão OI e IZ I sam ao s

'

d-
� casa vem a oecer mUJ� ! lque-se. !to a ompan la de

ro, tambem, por expressivo resul- nos arremessos ao goal, porem O QUADRO VISITANTE t ibuem p����do
e

op�:ge:��s�: IS- to mais tardF! do que oulros algum Estudos e Constru�ões, SIA, de
tad{!. Foi um jogo bem movi- mostrou impetuosidade, amor pro-

.

- tempo depois do primeiro caso Blumenau, remetendo a esta Junta
mr.ntado, tendo o c1ub de Walter prio e finalmente; o seu jogo di- O qUlldro visitante, formado falhas na fase final do jogo, pe�

observado na familia. Isto se ex- diversos documentos da mesma

aÍJd'�do mal, de irl;cio, contra o fieil de rr.arcação. Faltou-lhe meia ror elementos do Vitó ia, Ama lo .cançaso, resentindo de falta de plica tor lml I.o';!r;:n ia de S'U sociedade; Registre-se e .J1rqUi-
quad, o visitante, que tinha nas esquerda e nada mais. I

zonas e Marcilio Dias de Itajai, tremo e.�e conforto. Mesmo, jo _ orgamsmo ao mlcrobio, que ficvu ve-se:
suas côre3 diversos elementos do Bãos defendeu como sempre o não foi forte como se esperava_ g.aram.)a com o emprego de re- guardado no seu corpo e só mais DIto da Empreza Sul-Brasilei
lubro negro da cidade. Finalmente seu arco, muito bem. Foi-se mal A sorte os favoreceu muito. Sua S1S_t��CI� de se�ta feira, q\!e não I tarde e�co.ntrou oj-Jorlunidade de ��, de Ebtricidade, SIA, de Join ..

um te-c' ilO encontro entre os se- no tiro livre que deixou passar, dianteira veio firmar-se já nos útlti- fOi dlmmuto; Isto bastante influiu Se mull,}lIcar nêle, ou então a vIlle, remetendo a esta Junta á

s�gundos quadros do Figueirense ha 20 e poucos m",tros de distan- mos minutos do jogo, quando pu- para a escassês da reótencia dos s�a co; t minaç3.o se foi repe- ata da Assemt leia G, ral Ext, aor-
t' do Atlético chamou atenção Co cia, embora violento. Arnaldo me- zeram em perigo a cidadele Bãos. nossos. tmdo até que um dia a sua de- dinaria, realizada em 7 de Ou-

público àesportivo, cujo resultado Ihor que Freed e este avançando Achamos que os rapazes atuam feza fr�q�e( u e o germen paude tubro do corrente ano; 1?_egisfe-se
foi favoravel ao tricolôr por 3xl, muito a esmo jogando-se sobre o com certa violencia, justamenie ao O JUIZ se multiplicar. e .!lrquive-se. Dito do sr. Wal·
manLendo assim o titulo de cam� adversario. Freed resente�se do contrario que aconteceu com qua- Atuou como juiz � Carlos de ter Thomsen, d! Vila Nova
peã) da cidade. jogo peja esquerda; Arnaldo se- dro invicto até hoje. Não foi mau Campos. Foi imparcial, provando

Continu'a municipio de Blu -,

enau, pedind�
No quadro vencedor destacou- guro e calmo. o jogo, melhor mesmo que o de a fama de que gosa; entretanto, para r�gistrar o :;eu contrato; Ins.

se P[azerc�, alqueiro, que fez de� Cuias teve pela frente uma ala sexta feira, mas poderia ser melhor achá mo·lo equi tucado na anulação creva-se.

f�sa prodigiosas. O jovem arquei- perigosa. Mesmo as�im foi o que e muito melhor. Ambos atuaram, do tento de Calico, que não esla- Harmonias e não Nada mais ba--endo a tratar

:!...está em franco progresso. seviu, bom. I
fi"!. ;;çndu que o COTT binado teve v� absolutamente impedido. Mas mais Extratos o sr. Presidente declarou encer�

_-_- _,

.::--_-- fOi bem o seu áto, para evitar E d
,ada a sessão.

d 'd
ntre a mo ema terapêuticaÚVI as futuras ... pelo menos dos I HORMONIOS Secretaria da Junta Comelcid

. .

h pe os 1 estandar- d«amIgUIn OS'> ••• d' d
. o Estado, em 1 de NovembroIza os rIgorosamente e dosadas de 1935.

A ASSISTENCIA
em �ni�s;� e a antiga, empirico
e hOJe ndlcula medicação OPO

.

Foi ainda enorme, enchen::lo as TERAPICA Id
- pe os extratos e

I ependencias do campo de fute- '

d
b'l E pos e orgãos, ha a mesma di-

ALUGA SE b do , ntusiastica, ora anl'mando f
•

• O so r� O, - e
,erença que entre a QUIMICA t t'C:I visitantes, ora os rap�zes do MO

par e errea á rua Conse-
Combinado.

DERNA e a ALQUIMIA me- iheiro Mafra n. 38, r; .

dieval. t
A

�_••G�ii�--- m� ra_t_ar_na mesma rua n. '41
� ��-------D@.�••�;$t'�'

i 4 de Dezembro i
• •
o e

I COLOSSAL SORTEIO' :
ti

FUTEBO'L
-0-

f\l@wamente 3x2 acusau o

placard

-----r,-
Combinaçõés -Iinteiramente

Sorteios men� I

do capital
nominal.

joão Tolentino Janior

•
•
G

! Habilitai-vos! Inscrevei-vos! �!
· "
••e•••o-----••-----.G�••••,�j-

",

saes de amor�

mensal, ao l'

'" -

o,}

411iunçn .1;1 ICnllia

't t�;II.if:Jliz;IÇã•• S. 4.4
.

Companhia Brasileil'O poro incentiva, o du·
'li' en'�olvimento do Economia

capl tal "ub!lcrIDtl»' •.000,000$000 - Ca.pltal reallaa4o; 800;000&000
--____

, :N�c 8ed.e Soclal: B.túa f;

tização, com
reembolso

novas e muito
interessantes

:( "pita!izaçiào
quer saldados
quer de pa

,gamento frac�

I cionado.

numero sor

teado, do
D U P L O

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

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

NUMEROS SORTEADOS

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

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Lobo Cia.

co.ntribuição de
sorteio

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

Sr. I/hamar Mendes Garcia, Selem-PARA', contemplado com Rs.

Sr. Walther Seewald, São Leopold01 RIO G. DO SUL, contemplado
com Rs.

Sr. Llliz Lopes dos Santos, Rio de janeiro - D. F., conte,nplado
com Rs.

"/ D. Maria Olinda Costa, São joão Del Rey-MINAS GERAIS, c')n�

templada COI11 Rs.
Sr. José Marques, PIS[filho Ernesto, Minas do Butiá -- RIO G. DO

SUL, contemplado com um tItulo liberado de Rs.

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

Sr. 1?_omano Crepaldi, Marllia-S. PAULO, contemplado com um ti-
tulo liberado de Rs.

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

I templado com Rs.

III nformações com os Correspondentes para o

I� Santa Cathari na
l�
l�

Premios ern mercadorias

5:575$000
Por 1$000

12:000$000
6:000$000 •

�
6:000$000

�

•

6:000$000

6:000$000

6:00J.;pooo

6:000$000

6:000$000

oR�mDt; Tinsigniflcante quantia podeis habilitar-vos á feIiddad� naO MUTUO PREDIAL'
A CREDI-r:-q. MUTUO 1=3 . ��.IAL, des!aca-se �as maIS senas e vantajosas sociedades ��a jOla de entrada e acce3Slv�I á todos-2$ )(la

p q .

Exige apenas a
1$000 para cada12:000$000

Estado de

&Campos

1
!
1
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GAZETA

Artigos perfeitissimos e garantidos pela asa Três A

Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda . III• ",._ .....m "'............. 00". "',",,",,,,,,,,,,,,,""'"""<W,,,,�•.._.... _'* --dP<JlII..
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TUFFI AMIN IRMÃOS I
•

I
•

I
o
o
•
•

I
o
ii
•
fi
G
II
•
•
G

" o------------==----,__:_@fJ;;=�@J---------------==-G.
°O.OE S T AMP A R I A � C�SACOS DE PELE EO��.-Se� Larné de 6$500 Por �$500 � RENARDS

��

OSeda Pelica q50 cores de 7$ Por 4$500 �
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 � Casaco de Pele, tipo da elegancía, por 550$000
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �:O � Capa de pele ele 150$ Por 110$000

I-cores de 8$ 1- or '5$000 � Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres ele 9$ 6$500 � Idem, ielem idem de

.
200$ » 100$000

Crep MongülSuperior,sortimelltdo de 50 cores de 12� 8$500 � Colch��:ld�::]:-S-e-d-a------ ZToil de Sai e q todas as cores e 7$5 ,) 5$500 .ri.

d d lO� 6$000 �Seda Pelica estampa a e "iP ». I!!. C 1 1. d
1 'J $ 9$ r.�

o cuas e seda com 3 bicos 36$000Toil de Soie estampado de
el

.

I i 1 ( �

»

7�000 �� Colchas de seda com franja 40$000 bISeda listada moderna CJ diversos esen 10S l e JiP .) {pooo �� �-;��� _

Sultaneta, sortimento de 40 cores de, 9$.) 6$500 linho Irlandez para homens
CREPE MONGÚL FRACÊS sortimento completo de

todas as cores de 13$ » 1 0$000 Linho lrlandez para ternos de homens, artigo modernissimo �Seda Laqué sortimento ele 30 cores de 8$ " 6$000 de 10$, 11 $, 13$, J 4�:]J���$, 2(J$, 22$, 24$, 26$ e 28$
Seda Estampada para kimonos, mais ele 30 dese-

Linho e Cretonenhos modernissimos de 8$ }} 6$000
_

Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$}} 10$oJO LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000 I-d 'Linho ele cores de 2.20 ms. de laraura 24$ e 20$000Sedas ultra mo ernas. C t
.

I' h
t:>

re one mela ln o 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 NCretone de cores 10 J [4 de ��!,t;.��� 6$000
i II.

Luvas�e�Cãrt�e�i-ra-s----------

oLuvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
�O cet��. �e comprimento ele 35$ por

25$0000'Carteiras Finíssimas ultima palavra d� 15$, sos, .35$, 40$,.' ,ft,

�r���O�, 55$, 60$, 65$ e 70$000! UI
� Capas de borracha
� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 ,"
� Idem}} » }} »)} 160$)} 120$000 UI� Idem)} )} ,) )} finíssima de 200$ }} 180$000
� Idem)} )} impermeável de homensde 220$ » ] 80$000 «� ------M-e-i-a�M��s;-s-e-li-n------�
� Meias kousselin ultimo tipo modernissimo 94', tos e 11 $000 I-� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000'MORIM de cores sortimentocompleto ele 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 c 1 $500
Opala Superior 2$000 e 2$"200 � Meias de seda Tango 4$000

"Gravatas, sortimellto sem igual por preços fanlasticas >,I ._ e e-G e i

I.', U) '2 2 II mercadorias 20'/. mais baratc que

I O'
: "

v
I as praças do Rio e São Paulo, I" .

o serem as suas compras fei- II ..
• '. Idirétamente. •I •

I
SOai· =

e ee========�-----------�-�,"•.$.�$$ •

..

. -

\

;1' 1000 mts. de retalhos para liquidar c� redl>�çã@ nos preços
�------------------------ee o-------�

h-
Hees

�
I

. -

.
•-----------�. G �-----------.

� e G' Ih 11m. G S �� � � e o lorgu o "" povo �-@1
.

�

• �==�de FL O R IA N O P DL IS�-� �
correspondendo pra�enteírarnente a gr.ande confiarlça � indíscutlvel
prefererlcia que lhe dispensam os cat�rlnense�,torna.ndo-a o único em
pório da elegancia e da n:Odd nesta II�d� Florlanopol!s, está vendendo

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

Cientificamos- a nossa numerosa freguezia que os preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
t;asa Tres Irlflãos, pela fídalguia 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 fínos

� � - �·

GUE
·

c

Drap de seda sortim�nto d<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 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein: 14 cores de. 24$
Vel/udo Cnifon Frances da melhor qualzdade de 60$

Por 17$000
)} 20�000
}} 17$000
>? 19$000
}} 15$000
}} 11$000
}} 14$000
}} 16�000
}} 40$000
São PauloEstamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e

eneuntrar-se-ãe só na Casa lRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000
Crep Mongol Estampado Idem 12$000
Crep lingeries Estampado Idem 12$000
Crep Estampado de

����1__1_4$_,_1_6_$,_1_8_$_e_2_0$000
M orim de côres e opala

c

"
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A 'DO POVOvoz

Encerraram-se (lntem, as auhs
do Curso Normal do Colegio Co-Faz anos hoje o sr. Djalma Regressou ontem para Itaj8i, o D rIS R ic� u�\ii� � G@tis 1'11 a �1jn ração de Jesus, tendo as alunasBarbosa, funcionario do Correio sr. Francisco de Almeida, depu- de regresso de sua via6cm. d� aperLi�oame'1t�s á Alem a oferecido ás revmas lrr, ã lindosTelegrafos. tado á Assembleia Legislativa. nha comunica aos seu') d'stntos amIgos e cllc'1tes qUe ramalhetes d� fJ(l;es e á sra. d.

b' . 'L •

'R1 T �I�;J \TAl\TQ N 18 onde t:dpsia Aducci, professora de por-F h
.

F' S' h' P t U'ã rea rIu "',e II CO'llSUIlUno a
.

v � 1 "J 1'1 • ,'az anos oJe o sr. rancIsco egulU oJI! para ot o DI o �

A d f 'd bM II podera' spr e'llconírado diariamente, das 10 ás 12 e das tuges ) re en o curso, uma 0-Brites. o sr. Helmuth ü er, operoso � �

prefeIto daquele municipio. /3 ás 14 :72 horas. ,Jita pa ta. T. M.
---------------III!II.------..---= i6&ê iàa$%it10'!J�,,�·-'o-':· ·,.!',;�;�g..*k�e;�4Et7iM 4 AM__U ..__

LOURAS E mORENAS

Icléa Vieira

Você assistiu áque1e grande filme
lVIlSS GENERALA? viu como canta
Ruby Kellêr?

Pois. você é uma vera-eíígie da
q rela linda artista.

Você. com seu dona ire. lançando
dos lindos olhos inquietações nos seus

admiradores. para escarmentá-los de
poís com a sua indiferença, será
para sempre A DIVINA DAMA do
"MOULIN ROUGE". que tanto suces

so alcançou em nosso teatro de ama

dores.
Quando o grande "Speaker" Fon

tes anunciava sua entrada em cêna,
era notada indesviavel atenção dos
espectadores.

.

Quero que você ensine a Mírían a

cantar igual a você.
Dom Neça

AHIVERSARIOS

Míguel Aterino

Passa hoje a data aniversaria
natalícia do estimado comerciante
sr. Miguel P terino, ativo socio
da importante e acreditada íirma
Aterino e Irmão, desta praça.

Cavalheiro, portador de eleva
dos sentimentos humanos, contan

do com apreciavel tino comercial,
o distinto aniversariante é pessoa
acreditada e relacionada nesta ca

pital, e nos grandes emporios co-

merciais do paiz.
.

fi Gazela, associando-se as

homenagens de que será alvo,
envia-lhe felicitações.

Festeja hoje a data do seu

anivcrsaiio natalicio a gentilissima
senhorinha Isabel Leai, figura de
marcado destaque' na sociedade

flvrianopolitana e dileta flIha do
sr. major Miguel Leal.

Regista-se hoje a data aniver
sal i I da graciosa senhorinha Ioná,
aluna do Instituto de Educação e

filha dJ sr. professor Laercio Cal
deira.

Faz anos hoje o interessante
menino José Cristovam, filho do
nossso estimado conteI raneo sr.

NicolalI Glavam de Oliveira, aca·
dem'co de Direito e funcionario da
Diretoria de H g en do E�tf.dJ.

ARA
dr

NOSSO
CONCURSO as sédes

governo a fechar
integralistas
��Quinta apuração do

so concurso desportivo
zada hoje:

SE'RIE A

110S

re.ili- I?IO, 20-A sessão de hoje da Câmara dos Deputados despertou particular intcrêssc, por entrar na ordem do dia um projéto de lei de autoria do sr. Domingos Ve
lasco, propondo que a Câmara se manifestasse no sentido de sugerir ao governo o
fechamento de todas as sédes e nucleos integralistas existentes no país, ou então
por equidade, permitir o funcionamento da Aliança Nacional Libertadora.

'

O presidente anuncia a votação de bancada por bancada. Foi um momento de
sensação como não ha muitos na Câmara nem mesmo na Constituinte. A primeira a
votar foi 'a bancada paulista e depois os mineiros, que se dividiram. O Grupo Parla.
mentar Pró Liberdades Públicas fiscalizava a contagem, e agia' objetivamente juntoaos seus partidarios.

Os gaúchos votaram contra e a bancada dos E,npregados contrabalançou vo-
jogadores tando a favor, com exceção de três: os srs. Adelrnar Carvalho, Ricardinho Prado e Pe-Comemorou, ontem, festiva- dro Jorge. O sr. Francisco Mama, líder dessa bancada, retirou-se do recinto.

mente, as bodas de prata o ca- g�!I��o (���.� \ ..�g,��,.
d DS minoria��rl�lUe,:;lar ��taram contra apenas os srs. Artur Bernardes, Fer.sal La�ra Nilo dSouz�. Pela m_a- Féza (Atlético) 263 »

reira .e ouza e cr o s.osse 1. Os srs, Cincinato Braga e Borges de Medeiros reti-nhã Ioi celebra a missa em açao
M I �II

'

(T ) 188
rar, 1 -se do recinto, Os padres Macario, de Minas, e Matias Freire, da Paraíba, vota-. .

d N S d anoei Mcreira am.»
O d A d CAde graças na Igreja e . . o

J
�

D t (I') 1 rI':; I .IiTI C l.ltra. pa re rru a amara não votou.
P oao ama a rrs • t:..J »

Ar 1 idarto.
S '(I

.

) 1 I • 112., o presi ente anuncia o resultado, constando 80 votos a favor do reque-,. .

d I ( arara riS J:J». /. d d ,: h 'd'
,A no.te o estima o casa o.e-

BA (A
_

í) 39:1 112nLO man an O rec ar as se es integralistas contra 73. O requerimento foi dado pord d I· aos . v al »dreceu lauta mesa e oces e 1-

O Id �/[ .

(I
.'

) 21 ,lprova o.
,

I I f swa o lVlorelra 11S»
O' tquidos �q�e e_s que hes oram

Metralha (Iris) 11 » •

recinto cs re.ncccu em ovação nunca presenciada no Parlamento. Os deputa.I .var Ielicitaçõ s.

Borba( Atlético) 4 »
dos erguiam-se e bradavam: Viva a Demccracia! Vivam as liberdades populares! e 'Viva o
povo livre!

SE'RIE 3 Esse ambiente de vib;ação e de contentamento foi mantido por uns � 5 minutos.

Edilia-Lia
Assinala-se, na data de hoje, a

passagen do aniversario na

talicio da interessante e graciosa
menina Edilia-Lia, filhinha do
nosso apreciado colaborador es

portivc, Cipr a10 José, sub-oficial
da nOS3a Marinha de Guerra.

Clubes

Flgueírens e

Aval
Atlético
Iris
Tarnandaré

1.406 votos
1.217 »

266 »

159 »

167 »

BODAS DE PRATA

('HE6Am UNS ...

Dr. Ricardo Goftsmann Clubes '" ..,.

;;3:... l�Ç��
[P1�enr�afa

CaB1Ita�es
�-'.

Cine Imperiat, o seu cinema,
hoje, em atraentes SEssões chics,ás
5, 7 e 8,30 horas levará á tela
A espiã /3, um film màsculo do
soberbo Gary Cooper.

QUEM
PERDEU"

Regressando, ha dias, de sua

viazem á Alemanha, onde o levou
'"

os deveres da sua humanitária
profissão de facultativo, em busca
dos progressos da Medicina, no

campo da clinica e da cirurgia, o

dr. Ricardo Gottsmann, ontem, á

tarae, esteve, nesta redação, em jogadores
agradavel visita. Lauro Gonzagatl-plis.) 1.250 »

S. s., o chefe de cirurgia do José S. Rosa (Tlj.) soo »

Hospital de Caridade, conosco en- Ivo Lobato (lndep.) 301»
treteve animada palestra, relatan- Paulo Krapp (Figueira) 2,�! »

do-nos fatos de sua viagem e a Ivo Noronha (Elík) 260»
sua visita aos maiores hospitais João Martins (LiiTI) 9 »

alemães, onde adquiriu novos e Tilinho Campos (Tij.) 2»
zrandes conhecimentos de cirurgia

P Dl
.

I
'o

•

Ih h- d ara lJ umenau, seguiu )oJe omoderna que muito e ao e

va-, d I d'Aoui I dJ• I Ir. vo quino, til enteso a vo-ler na sua c mica oca,
d 2" 'd d 0'-A 'I h d" g1\ o e Vlce-preSl ente o 1

o lustre ornem e ciencia
'd P 'd L'b '''''

di
,

- d
.. retono o arti o 1 eral \....ata-agradecemos a istinção a vrsita.

nnense,

1.699 v,

601 »

C. 453 »

279 »

227» A c stação alemã DJA, onda
9 »1 31 ,38,ns., irr ,')iad amanhã o

pngrama abaixo, para a Ameei
ca do Sul.

/,\'5 23,15 corresponde às
3,15 h". no Rio de JaneIro e

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

português], Canção popular alemã;
23,05 RaJio ff'millin'J: Fico tua,
em alegria e tnagua ... ; 23.35
Noticias sobre a economia "lp._
mã; 23.40 Entremeio; 23.45 UI,
tirnas noticiasfern alemão); 24,00
Quem muito leva, á todos um bo- Cine Rex, em sessões às 5,cada trará. Noite de recreio; 1.15 7 e 8,30 horas, 'Vinganca a ga-UI

' ,. (. A ) ,
ltirnas noticias (em portugues;

IIO/Je, emocionante filme lar-west.
J .30 Vamos à pândega. Trechos
das mais nov.lS operêtas e fitas

VIDA
-

A •

de cinema; 2.15 E'co da Alema- Tres por dianha; 2.3� Quinteto para piano, ESCOLARSeguiu hoje para Jaraguá o sr, �bo,é, clanneta, corn�ta, e fa,g�te Gritando todo raivoso,dr. Lindolfo Pes"oa, deputado á I ;c 1'v1ozart: 3.00 UltImas, noticias Tiveram inicio (lntem os exa-
Terrivel qual dinamite,Assembleia L<.:gislativa e lente da \em ale:nao); 3,15 LeItura d,o Entra pela Chefatura

( I ) D d mes finais dos alunos do G. E.Faculdade de Direito do vizinho programa
r

a em_., porto .. espe 1-
OEuripe(le� Schmitdt.d D,TA I -

) Arquidiocesano. "Padre Anquiêta", -

estado do Paraná. a J ,ta emao,portug,�_�� dirigido pela ilustrada professora
d. !saura Faria.

F'oriancpol.s
S. C. Tijucas
Independcncia S
Figueira F. C.
C. Elite
Limoense

Acha-se na Chefatura de Po.
licia, á disposição de seu respectí
vo dono, dois balaios contenêo
vagens, e que foram encontrados á
rua Tiradentes.Cine Royal, em sessão ás

7,30 horas, Amantes fugitivos,
com Roberto Montgomery e Mi1-
dge Evans.

Cada seção dos La
boratorios Haut Leite
é um laboratorio em::

Cinc Odeon, o lider dos ci
nemas, num magistral programa
apresenta hoje, em sessão ás 7,30
horas, Loretra Young, a loura
alucinante, em Amor por ataca
do, filme revista.

pessoal técnico-autonomo, ins
talações proprias;

aparelhamento completo do
tado de controle cientifico não

comparavel nenhum outro, pe
la colaboração dos Departamen
tos Especialisados.OUTROS PARTEm

'Dr.fiujor Luz
Viajou hoje para Caçador o

sr . Francisco Busatto, influente
p Ltico.Viajou para Biumenau, hoje,

o nO$SO d€stacado conterraneo e

competente facultativo dr. Aujor
Lu?, que !e encontrava ta dias nes
ta capital, vindo da região ser

rana oude c1iníca com prohcien
ela.

Que diz para o Sousa Lima,
Q'Je o escuta admirado:
-Seu Tenente, dois perus!
Não posso ficar roubado!

Viajou
Leopeldo

A rir diz-lhe o Sousa Lima:
-No caso vou fazer luz,
Mas deixe aqui por escrito
O nome dos dois perús.

Lavando-se com, o Sabão
o.

'·à· à "
I��all' a e
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