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---------1 A esse hospital, por não existirem outras casas pias n

municipios vizinhos, são recolhidos os enfermos de um

vasta região circundante.
Num orçamento de mais de 21 mil CO!1tOS, nest

ano, o Estado dispende com socorros públicos e auxili
a hospitais e instituições pias 173 contos anuais, ou s

jam, 14 contos e pouco por mês e menos de 500
réis por dia, para atender a milhares de enfermos no

tado todo!
Os números nos estoteniarn.
Contudo, êles, em sua exatidão matemática,

tiveram ainda o poder de convencer os nossos governa
tes de que é inadiável e premente a necessidade de s
olhar com mais carinho pelo povo, que morre á míngu
de recursos.

Os números, irretorquiveis pelo que exprimem, con
tudo, até aqui, não ti veram êsse poder de persuação,
talvez mesmo, no caso dos dois projétos de lei ônte
apresentados, mais uma vez êles venham demonstrar
inutilidade das estatísticas no Brasil, em que se govern
mais pelas exigências de facção do que pelas necessid
des públicas.

Enquanto isso, escorchado de impostos,
pelas dificuldades de vida, o povo nem

ficar doente.

..,. :w nn

E' irrisória a contribuição do oficialismo no Brasil, que mal e mal auxiliadas pelos poderes públicos, estão

quanto á asststenc'a e saúde públicas. Não se cansam os sempre, e ainda agora, supcrlotadas, no afan caridoso de
nossos pró-hôrnens, do alto da tribuna paslamentar e em seus dirigentes de corresponderem ás verdadeiras finali
clarinadas vibrantes no parapeite das trincheiras da irn- dades dos estabelecimentos. E' desalentador para ° nos

prensa, nas conferências e nas' entrevistas, em sovar es- so orgulho de patriótas o triste espetáculo que essas ca

s a verdade que profundamente já nos saturou, de que o sas oferecem, com inúmeros colchões, á falta de cãrna, e

Brasil é um país de enfermiços, castigado por várias en- sem a indispensavel obrigação de isolamento, espalhados
demias, uma nação de opilados, de empaludados, de an- pelos corredores e outras dependências fóra das enferma-
quilosados. rias.

Mas, quási sempre, sinão sempre, esses arroubos Ainda é o sr. Braz Limongi, com a sua autoridade
patrióticos morrem sem éco, corno a leve ondulação nas de médico e de parlamentar, que divulgava ôntem infor
praias. mações interessantissimas, quanto ao Hospital de São Braz,

Ainda ôntem, na Assembléia Estadual, por um la- em Porto União, e que, no entanto, pódem ser extensivas
do, o deputado Cid Campos apresentou um projeto isen- ás demais casas pias do Estado.

.

tando de impostos o nosso Hospital de Caridade e, por ,O hospital de São Braz é um aglomerado de ran

outro, o deputado Braz Lirnongi, que é médico, abordan- chos de madeira construidos com o auxílio do povo, sem
do novamente a questão de saúde e higiene públicas, en- recursos de outros municípios e com a ridicula subvenção
viou á Mesa um projeto referente a um auxilio ao Hospi- de 200$ mensais.
tal de S, Braz, em Porto União. A subvenção, o Estado consome-a com o interna-

Toda a gente sabe que essas casas pias, ainda I mento de detentos e soldados da Força Pública doentes.

IA bancada catarinen
se e o "Jornal do

Brasil"
A voz 00 POVO Sem politicas.quaisquer ligações

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

ANO II 1 FIO! ianopolis, Sexta-Feira 22 de Novembro de 1935 1 NUMEf<O 372 RIO, 21-0 "Jornal do Bra
sil" noticia:

«A bancada catarine-ise divi- se ameaça sua autonomia.»

T t C I C' r&ltd l: rs fI1I jCAmO VIVE DIA3 DE CI- A NOVA CAPITAL de-se em duas fortes correntes,

e II eu m' an ,Iu � o rieg 1$ V'SMO E INQUIETAÇÃ? GOIANA sendo que a mais numerosa acom-
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cordP.o
da GOIAZ, 21-Foi hoje sole- panhará o sr. Flôres da Cunha,

�
----- quarta vitima os recentes islur- 'I d

-'. " dA' deverã
6' 'r' I 1

n emente insta a o o mllnIClplO e SSIm, com s. s., everao se ma-
cs aqUI Oi S') enementc con ... U G

'

d' f"f t lidari R
.J' 'd. . I «nana, para on e sera trans en- UI .es ar 50 I anos OS srs. .upp
zrco, ont-rn, através as [,lc', d I a séde do Governo, logo que Junior, José Müller e Dorval Md-
,e�uidJ por imensa procissão f" fi juem prontos os edlficios públi- quiades, correligionarios dI,' sr.

H dRVdAhL: 22
,_ehr.n, ;nc1u;nd.) todos os estudan- , A' 'J' R C C dugra a e oje o guardião A

cos mais n-cessanos.

I
nsn iano amos, om o ate-

'A '

f
,

F b
'

res do Cairo, assim como «leaders». . , te, continuarão certamente os srs.
tomo nastàcio, vIgia da á fIC

. numerosos membro, do partido Ointegralísrno confia Díniz Junior e Carlos Gome'1:, a-
de Banha FagnoceIli feriu mor

·,V (d. A policia tomou m- did.,s no judrctar!o [.rigos do sr, Nerêu RamDs. Res- talmente � bala a Lindolío Antu
de pre ar ç 'io, serido todas PlS ','ll"l:"'" "S D \ TU-LO 2 J O J -

,.

,

d' '- nes Fragoso quando este saía d., - -', r r"' .

,
- H, OilO ta am ti examinar-se a pOólçao, "

"

percoirrdas pelo cortejo isoladas Carlos Fairbank«, ti -putado inte- de completa independencia, em fa?r',ca, com ,0bJato� roubados.
com cordões, elHluan�o qu� fcrte, gralista á Câmara Estadúal, de- que se mantém o sr. Aberlado cnmmoso esta preso.

�esfacamentos �ohc ais eram, man- clarou riU" a SUl agremiação con- Luz, �e si mesmo afastado dos LIBERTA A REGIÃOtid s em prontidão .er� caminhões I fi 1 'o judiciario para inutilizar a debates politicos. MAKALLE'
DE

no�. cruz. m ritos mais importantes.] indrcação ôntem aprovada no Con- 1\Ilas, o sr. Diniz Junior, lalanFehzment � nao ocorreu nenhum gres,o Federal, tendente 10 fecha- do, ôntern, á nossa renoita
in, idente é os iunerais decorreram mento da Ação Íntegralista Bla- gem, assim definiu o apoi� do
.almamente. sileira. situacionismo de seu Estado:

-Estamos conosco ...

O despistamento está fazendo
escola. Pl)sitivamente. Mas, como
em tudo, ha alunos bons e máus. n

N. R.-Evidentemente, o jor
nalista carioca, alheio ao atual
ambiente catarinense, estranhou a

resposta do sr. Diniz Junior, que
afirmando - "Estamos conôsco",

quiz dizer-«Estamos com Sant
Catarina, nesta hora negra em qu

Bom guardião
feriu ern Herval o

laráplO governo do Es
tado, em áto de cntern,

{'famoveu ao posto de
tenente-coronel da For

ça Pública, 0 r. Can
tidia Quirino Regis,
que ficou, assim, ef( ti
vado no comando ge
ral, da briosa milícia
estadual, cargo que vi
nhi' exercendo, ha rnê-

ses, em car áter provi
SOI1O.

O áto governamen
tal teve grata repercu
são no seio da tropa,
que obedece o seu ':0-

ma ndo onde, �: - s. cn-

ROMA. 2 I A região do su
de Makallé, onde se verificou a
J 8 do corrente violenta· ação aé
rea, está aualmente completamen
te libertada. Os reconhecimentos
da �viação continuam a idealizaI:
os. pontos de concentração do ini
migo.

Uma esquadrão de cavalaria
partido da coluna que se acha en
tre Makallé e Hallzien para cer
car Tembien, encontrou-se com
efetivos abexins que recuaram
com forte baixas.

. �utr�s informações de Moga-dlsclo dizem que as ultimas e
abundantes chuvas na frente da
Sumalia tornam inpossivel o trân
sito nas estradas.'

A Alemanha
Nova

LICENÇA AOS SOLDADOS
ITALIANOS

ROMA, 22 - Será concedi
da brevemente uma licença de
três mêses a cem mil soldados,
pais de Iamilia ou agricultores,

contra as mais devota
das amisades, em todos
aquêles que o conhe
cem e lhe admiram a iníeligencia, tenacidade e esforço.

Regi�tando, use áto, Iaze.nos com a 'Nis sincera alegria,
associando-nos as inumeras manifestações de rego ijo enviadas aquêle
conterrâneo.

do cel, Lopes Viei ra cuja presença em suas casas seja
pariicularmente útil.

SomE.nle serão de novo chama
dos, ante� da expiré\ção da li
cença, em caso de necessidade
militar urgente.

O deputado Renato Barbo�a,
crelator, deu parecer favoravel no

A·
A

d d E t
IJ pfd do de reintegração, para as

,

f pa re e uos
.

S· gvalll fileira, da Força Publica, pleItea-
do pelo coronel Lopes Vieira,

dO res
cu:o pedido, dirigido ao sr. go- O NEGUS EXCURSIONA\'ern:tdor s� acha, presentemente,
na �ssembl�ia Legislat!va para DESSYE, 21-0 Imperador
se pronuncIar a r;spelto. ,

Hhile Selassié, acompanhado de AIX-EN-PROVENCE, 22
Ha varios dias os e�tivadores I fe de Policia, na entrevista que Trata-se de um ato de JustIça, I alguns membros de sua casa mi- -O segundo dia do julgamentode !tajaí manifestaram-se em pa- concedeu á :;V:olicia, di,se não

I qu�, e,tamos certos. merecerá a Ilitar, fez a sua esperada excur- dos implicados no assassinato do
rede, sob o fundamento de que estar o síndicato organizado de aprovação do Poder Legislativo. são sobre a linha de frente. rei Alexandre, da Iugoeslavia,ha necessidade de serem aumen- acôrdo com o decreto que regu- decorreu com alguns incidentes
tados em seus salarios. Jarizou os síndicatos e, por isso, O B I·SP D· • BO· dramaticos entre o juiz, um acivo-
O Governo do Estado, logo faz-se místér a urgente eleição de

I '. I gado de defesa e o promotor pu-
que a gréve se manifestou, dekr- uma nova diretoria, seM o que blico, entre os quais foram tro.::a-
minou a presença, naquela cida- serão infrutiLros todos os esfor' ao denut .. Marcos Konder dos violentos apartes. Depois do
de, do dr. Chefe de Policia, o ços no sentido de solução satis- ir' grande tumulto qUE; se verificou
qual se fez acompanhar do los- fatoria. -0-

no Ie�into, o promotor público
pelor Regional do Trabaiho. Mas, segundo sabemos, ôntem, '

A propósito de seú folheto,_ "Democracia, Integralismo, Co- solicitou que o juiz mandasse ex.
Foram realizadas varias reu- á noite, aquelas autoridades, em

mumsmo», recebeu o sr. deputa�o Marcos Konder, as seguintes li- pulsar da saL! de julgamento e
niões nos síndicatos, não conse- reunião na séde do Síndicato, nhas de ,�p' Ex·dF>: -.pJO �reltas, Ilustre bispo de Joinvile: do conselho d" defesa o advo
guindo, aquelas autoridades, sa- c Jnseguiram a harmonia dos e.s- ,

. re,5a ISSlntO amigo coronel Marcos Konder. -Com amis- gado Debons. O Juiz, pouco de�
nar o mal_ isso é, resolver a quef- tivadores, que é já um bom pe-

tosas saud�ções ágr�deço o pr�cioso volume de sua autoria sobie pois, anunciou, que o tribunal ti
tão amistosarr.ente. daço de caminho andado para aso-I DemrcraCla-llltegraI15t'no-ComunIsmo.

Não posso deixar de me con- nha decidido excluir esse advo-
Logo afós as demarchcs rea- lu;ar) pctcitiCd dd �,a�ê Je qu � OP

gratu ar CO"1 :' Ex. �eJa :o:�ase, e lucidez c0n;' _que indica O,S 'p0n� gado da lista de defeD'io.e dos
lindas naqudr. cid:ade, os clrs,' ':!m, .lti:, os Op�rar.0S da estiva

tos rdo mave_s, do nosso regln'<:o, e pdo esplllto de conCIliação acusados por ter usado de 11.H1ua-
Chef<:.: de PoEcia, e Inspetor Re- na cidade de J;invlllp• com que convida a todas atl. COHentes partidánas para o congraça- m

.

I t b'
n

O
-

-

d d d 1 ge VIO en a e a uSlva contra os nu�ieo N·· 1 ('. .

rgional do Trabalho, se transpo. As, icr, crê'Ilos, J'-ú'ro c;:n pou- me,'1to, on e é"ve resu tar, o rem�dio aos nossos males. Voze� que magistrados nácioDé.is. O s,.

De-I
da N. S D �lOpa d 00C5 lsta

taram á J.)invile, pois, ali, em cas h ras, teremos so!J�lOnado o
aSSIm se elevam, com tão Imparcial e desInteressado patriotismo preso. bons esbravejou e a custo foi conti- Catarina diri�iu'n�"

e a�ta
maior número, O. est:vador s i� C'lSO da g"éve d1'l ",tiv,dows, tam_grande õerVlço ao PaÍs.--V. Ex. deve receber dt' todos os agca- do ;"Ielos d '

8 um atenclo·
d Cl r 1- guar ,as, que ,consegul- 50 convite para, na no'te de 23I j'd

' - - _._ - --- t mel,OS por esse �erv·:;o. f I O I
.c eraram-se �o I 3.rIOS aos "",(.lo co- S�, I t ':) "r::, -

.,... ,.... "1 � J A
.

_ ' .
ram aze- o saIr. )U C1amento deste no Cin R . ,

leg;;s d� ;trjllÍ. .

_, • ,J i"", !
I qUI vao os Inr'U3 rflai� smceros com os protestos de esti- d f

.
'O

I
' ; e ex, aSSIstIrmos á

t:Oll,:; 1 ir\) rlra'a ,I . I j

1 a d S d d
o pr.oceLsso Olosuspemo por a - pro)'eção do )'á famoso fl'lme AO dr. Claribalte GaIvão, Che-

.

':,.. ... fi 11 , 1 \ .....1. 1,�� ..cauo m e

apJc.:���i1e_l J ,11-35. V.UP. _,vFr�Ú��du'Bisuo de JOÍllvile.
gum:l" dera". ,s a�tfdos estão Alemanha Nova Agradecemos ,

1\ amea!(an o a greve a orne. aeutileza do convite.

o tribul1'al
francês

pune o exesso de
linguagem

O NEGUS REGRESSOU
ADIS ABABA, 22 - O

Negus regressou de avião a esta
capital e em seguida dirigiu se ao

palacio imperial.
O imperador esteve em Harrar

onde visitou os feridos do Hos:
pitaI Francês.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA Florianopolis 22 -11-1935

seguinte:
100 metros - - Nado Livro- SALTOS DE TRAMPOLIM

Masculino. - Paulo Aguiar de E PLATAFO'RMA
Souza Fiiho.- João Podboy [u- Masculino-I-Herman Pal-
nior. - (�eserva): Plinio Croce. meira Mastins; 2-Rafael Stama-

100 metros-Nado livro-Fe- to; 3-0dair Florez; 4-Valdo
minino.-Scyla Venancio - Sie- Silveira; 5 - Fritz Fausto; 6 -

glinda Lenk. Francisco Serzedelo: 7 - Guy
200 metros -- Nado livre- Miranda; 8- Vitor Meyer, 9-

Masculino-Paulo Souza Filho- John Wimam; 10 José M. Santos.

Ivo Pistolato- (Reserva): Nelson
Reis de Almeida. SALTOS DE TRAMPOLIM

100 metros- Nado livro--Mas-' E PLATAFO'RMA
culino-Nelsos Reis �e Almeida Feminino-I-Ursula von der
-Otavio Germeck -- (Reserva):

.

Lyon; 2-Elza von Weiser; 3-
Ivo Pistolato. Grete Nobling: 4- -Leonor Mar-

400 metros-e-Nado livro- Fe- garido: 5-Maria L. Guilherme;
minino-Scyla Venancio - Sie- 6-lnês Raimond; 7-Ed:t� dei

glinda Lenk.
.

Junco.
1.50 metros - Nado livre

Masculino-Nelson Reis de Al
meida-Otavio Germeck - (Re
serva): Ivo Pistolato.

100 metros-Nado de Costa
-Masculino- Fauto Alonso
Sebastião Prado Freire-(Reser
va): Humberto Micolis.

100 metros-r-Nado de Costa

�Ga��lsi
Desportiva

REDATORES' ( Desportos Terrestres - CYPRIANO JOSE'
•

( n Nauticos EDU' CABRAL

como se sabe, não ccnta com o

apoio da entidade da rua Sete.
As inscrições dos nadadores pau
listas que foram traziàas pessoal
mente pelo dr. João de Lorenzo,
presidente da F. P. N., s�o as

FUTEBOL

Finalidades: consultivas
em vez de "preliminares"
Nã� se deve dizer triangulo ou procurando consultar as grandes

area triangular conforme se verifi- tecnicos universais, com certa des
ca das Regras para Ioot-ball, peza embora, é que venho obten
da C.B.D .. de 1933. Existe no do o que jà tenho, graças a bon
�anto uma tala medindo 91 cen : dade e atenção de Mister F. C.
tunetros e 4 milimetros. O canto Srowm. Mas s. s. tem razão de
tem lórma de setor que é ocasio- sua critica porque quem não quer
nado pela marcação de I quar- se molhar não se expõe a chu
to de circulo equidistante de has- va.

te da bandeira de canto. A bola
deve ser colocada dentro do se

ctor de 91 centimetros e meio,
que existe em todos 4 cantos do
campo.

Dentro deste Selour não ha
logar fixo para a localização do
couro. apesar da inumeras mar

carções dentro dele, como centro,
Ha quem conprenhenda que a

bola deve permanecer sobre a

curva, por v-riíicar que as nossas

regras de 1933. C. B. D .. ali
indica com uma séta. fl'1úlrnen
te minha conclusão Isto é-denva
da de outros ensinamentos-é de
que a Raia possue 0.91 c. ! 4 m.

cuja dimensão é a mequia dos
lados d'IS linhas de fundo e Ía
·e�al.

II - l'd Irv mar :�ç,(l \< r ,1 a pe o ln-

b "'.';,.' -i c- )1� hj,. r;\'7";·> _le s�.- �'·'l<.-' ...... t.J., , 1J"' ,.. .......v fI ov., ,}.,.� u

não h" !iI;,Ce-61' :adt: de marrar

se um cnculo quando só se pre··
cisa de um quarto de circulo
equidistante da haste da bandeira
de canto, cujo raio é a distan
cia da Raia jã discriminada. «Pen
so assim que o sr.-agora Arman
do-não chegará a guerrear aqui
no Brasil porque a atualidade é
do Pacifico... Guerra so na Íta
lia.

AS OLIMPIADAS DE BER
LIM. QUAL A SITUAÇÃO

C. B, C.?
A Federação Paulista de Na

tação vem de crear uma situação
curiosa perante a C. B. D., ins
crevendo oficialmente os seus ele
mentes na 1 a. Pré-Olímpica da
Marinha, marcada para 24 e 26
dJ corrente nesta capital, a qual

j\S LOCURAS QUE COMETEU POR UMA MULHER, FI
ZERAM COM QUE ELE SE EXILASSE NA «LEGIÃO EXTRAN

GEIRA» ... onde vai ter gente de toda a especie, de todas as clas

ses, de todos os países, procurando esquecer e ser esquecido. Mas lá
encontrou outra mulher que lhe restituiu a coragem e o desejo de
vIVer ...

MAS JÁ NÃO SERiA TARDE DE MAIS?

A QUEM INTERESSAR.
DOUTRINA FIRMADA ...

Apezar de ter notado, nas pa
lavras de um desportista, que.
aLm de publicações pela sessds

desportista de O Estado, enviou

me, antes, 3 cartas anonm 1S a

respeito de comer, algo de ten

dencia desprestigiosa, . D ol erta
com um sem numero de "elogios
diplomatas"; e descobrindo o pri
vilegio do seu pseudommo: "Pa
cifico-representa as j cartas ano-

, ,

mmas que me enviou com exces-

50 de pacividade. Armando-repre
senta a sua primeira publicação
em O Estado." com a insinuação
de levar-me ao ridiculo e guerra,
justamente, o futuro da controver

sia". satisfaço aqui o seu desejo e

ainda o peço para eXIgIr da
F. C. D. informações a respeito.
afim de! que a "doutrina firmada"
tenha repercução.
Aliàs-S. s. sempre gostou

muito dpsta fcaze-doutrina firma
da"... Quero antes de tudo di
zer a s. E. que na parte de de

marcação não ha premllinares con

forme ditam as regras internacio
nais. Por isso sua inicif\tiva de
"Prelimináres" justamente foi para
que possuo em matéria de foot
ball-modestia á parte. Ser,lpre

A 2a. maravilha depois de A BATALHA

A U'ltima Cartada
Forte!

Agigantado I
U'nico I

espetáculo de vibrações!
P. RICHARD WILLM

domingo

IMPERIAL

Um

MARIE BELL

cinema das
6112 e

maravilhas--
8112

--o

porque
rido. "

- .Continua a despertar interesse

I
A respeito do mesmo assunto, um alto funcionario poli-'

a disputa �o �ampeor.ato e.mpata- tico germano declarou que todas as noticias sobre quaisquer inten
dos i3m pnmeiro I gare os Jogado ções agresivas ou hos'Ís do Peich contra uma das potencias oci
res olbochan e Blecl dentaes devem ser consideradas como infundadas e tendenciosas.

A prova da falta de imaginação, que se faz sentir nos meios poli-"
ticos estrangeiros, reside no fato de certas agencias telegraíicac
depois de espalharem, inutilmente, boatos sobre os sentimentos agre"
sivos do governo alemãa, voltam a abraçar, com ares de resigna�
ção, a p(llitica de um entendimento germano-francez, que, alia�,
sempre foi o lei/-mo/r! da politica de Hitler. O fáto, porém, .

é

que a França até agora sente os efeitos da politica anti-germanica
E Saltará da Cama Sentindo-se do sr. Barthou, motivo porque nada poude ser conseguido neste

Bem e Cheio de Vida A f
'

terreno. este respeito a irma-se do mesmo lado alemão que a

Alemanha não esta disposta -a precipitar as suas medidas, preferin
do meditações maduras antes de tomar-se qualquer decisão defi
nitiva neste se.ntido.

-Feminino-Maria Lenk-s-Sie

glinda Lenk - (Reserva): Celia
Machado.
200 metros-Nado de peito

Feminino-e-Meria Lenk-(Reser
Vil):' Sieglinda Lenk.

A neutralídade

MAIS PROVAS EM DE
ZEMBRO

Para 8 de Dezembro a F.P.N.,
marcou a disputa em São Paulo,
d IS taças «Aurora», «João Pcd
boy Junior» e «Hermann Palmei
re.• , abrindo inscrições a todo!
os dubes desta capital e de São I

(

Paulo. liliados ou não á C.S.D.I'A Liga de Esports da Marinha·
participará destas competições dt

a�ação e saltos, que visam tam

bem o preparo olímpico, sem con

tar pontos.

Box

Brasilino e Ro
drigues

VENCEM NOVAMENTE

-O boxeur brasileiro Brasilino
Fino. pesando 77 quilos, enfren
tou o ;hespanhol Carreno, que
pesou 78 e meio. O combate foi
disputado em dez assaltos, tendo
vencido o brasileiro no oitavo
assalto, por desistencia do adver
sano.

Anton'o Rodrigues, campeão
dos meios pesados de Portugal,
pesando 74 quilos, mediu forças
contra o campeão militar da Fran
ça. Marcel Buzin. que acusou o

peso de 76 t! meio. O match foi
disputado em dez assaltos," ven
cendo Rodriguesa o segundo, por
knock-out técnico.

Xadrez
EM BUENOS AIRES

da Alemanha de fórma
alguma dará margem a

conjecturas erraneas

Como o minístro Goebbels responde ao

artigo em que o "Journal des Nafons"
qualifica o Relch de "inimigo numero

um da Europa"

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS

Se está triste e sem animo para viver, nia
recorra aOI 8ses laxantes, etc., na espe
rança de um allivio mllalfraso, Nada con

sClfuirá. Taes remedios estimulam os intes
tinos sem tocar a causa--o seu FIGADO.

EUe deve destillar diariamente quaai um
litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente, 011 alimento. não alio
dilferidos, apodrecendo nos Intestinos e for.
mando aazes que farão crescer o seu esto
mago, e o seu paladar ficará desalfradavel ;
surll'irão manchas pela pelle e uma dlir de
cabeça impertinente o atormenta.á. Todo
o seu oreanismo ficará envellenado.
As plIulas de CARTER são in!alliveia

para activar o funccionamento do figado.
Contêm propriedades vegetaes notavei•.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça

Ililula�CARTER em qualquer pharmacia.

DR. JOSEPH GOEBf EL5, Ministro da Propaganda

Com relerencia á politica ale nã, o [ournal des Nations de
Gen. bra publcou, por reiterac'as vezes, noticias sensacionais alegan
do que a Alemanha tentaria tirar certas vantagens da c-mlusão
geral atualmente reinante no cenarío politico universal. \.) referi
do jornal qualifica o Reich de inimigo numero um da" Europa.
'denticas combinações surgiram em outro jornaes estrangeiros. de
modo que (l governo alemão se viu forçado a lançar diversas de ...

clarações e desmentidos com o objetivo rte rejeitar tais mistifica
ções.

O ministro Goebbels, falando a este respeito, disse que
a neulralidade da Alemanha de forna alguma dará margem a con

jecturas erroneas, pcis a Alemanha-o que aliàs já muitas vezes fOi
dito e provado -nada tem a ver com os conflitos atuaes e con

sidera como indesejcveis todas as manobras, que visam comprome
ter a Alemanha com esta ou aquela politicagem internacional.

"Aqueles que procurem interessar o Reich no conflito ítalo
abexim ou em CO] binações identicas cometem um erro bem fatal,

a Alemanha não tem, absolutamente, ambições neste sfn�

Dr. Ricarda Gattsmann
de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos á Alema
nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes qut!
reabriu seu consuitorio á RUA TRAJANO N. 18, onde
poderü ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e das
/3 ás 14 :,2 horas.

�

OOR? RESFRI-ACOS?

Q-U A R A I N-A
".

NAO DEPRIME o
,..

CORAÇAO
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Matriz: FL-ORIANOPOL.IS
Blumenau - Joinville Sao Francisco - Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�Q deSecçao de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeíras'[paratcrnos FERRAGENS: MACHINAS:

I
Morins e Algodões Machinas de beneficiar 'madeira �'1

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

mechanicas

I�]f$J
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

,

I}� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a Iavoura.j'arados,
�fJ Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

���
Linha para coser e sergir Fogões e Camas. Loromove!s, Motores de� csplosão] lv\otores I'�Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos

Sabonetes e Perfumarias res Material em
I"

geral para transmissões: eixos,

�
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mOancaes, correias de couro e lona �� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes leos e graxas lubrificantes

� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�� Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional de Navegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleir "Arataca" �
.�VâVaVAVD&������������������������E����*�VÂVAV.AVÂ"q�

�� .
.

• Ctéop-itra=ss« Oskar von Wertheimer
G A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo
., Anchieta-por diversos autores

� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz
� Amaral .

D Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

• Nelly R. Carvalho
Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio

Hervé
Vocabulario Sul Rio-C, ::rzdense-por Luiz Carlso

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

e Oliveira Freitas �,.'}�
e ;

----------------.--- ••G----�•• I�I.S.-----.OS
�
G ••••eCtGD-----�·-----.••��$.G�G� ����I�S����----�

:I � �
� @J���" u----

: Companhia "Aliança da Baía" i� �
A- t t b .,• .• � nn an nm$U FUNDADA EM 1870 � �� � � � •

! Seguros Terrestres e Maritimos !!
O Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil ••

CAPITAL REALIZADO 9,000:000$000 �
RESERVAS .\1AIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS 13.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Filiaes em:

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BAL:._NEARIA procure hoje mesmo o nosso

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

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São Jóié,. cuja cópia acha-se
arc:hivada na mesma Prefeitura.

.

---�-

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

a melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus {ilhos.
Llnaa Vi5ta Pnncrornlcc,

EGplrznôiôa praia arz banhos.
Optima ncscente ôrz agua polaurzl.

Trzrrrznos comptetcrnente planos.

R VILLR BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õo Pontrz Hrzrdlio Luz
800 ÔO 5"anôlZ Quartrzl frzôlZral. rzm conetrucçõo,
':Qr F,. upo Escolor 105é Boitrzux.

o 5éôrz ÔO Di5tricto 'Ioão Prz55Ôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianop()lis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Frestações mensaes desde 30$000
R 50r:irzôaôe ez rzncarrrzga ao ccnetrucção õe Préôios

03 16t12:5 oa:::juir'005.mlZôiante o pcqcmento ôrz uma entruõu á
unsto rz o res!c te em pcqcrnentce menecea,

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

OU com o co "fector EDUARDO NICOLICH

Adolar chwarzFabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Sct-llemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORtO

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

RECEBIDAS PELA LIVRARIA' CEN
TRAL. DE ALBERTO ENTRES

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 rápido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

,

SIPP�:;RI MACHADO
��\\.�

ltIOLESTIAS ��
DA. �� p�;!

BÓCA. ��, especiais e

• �()"
� horas marcadas

�:� Raios X
"'-" Diatermia

�1.��
'" Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

"um; m@

8+
•
•

Agencia Moderna de Pu- ::
blicações, com séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 •I

j I

I
'

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estadai
do 1D1't.�I. no Uruguai e nas principais praças estrangeiras. -,

• Ag€;ntes em Ftortanopolts : O Formidaveis sorteios proprlos, tres vezes I

! Campos Lobo & Cía. II �!�,S��r��� �d::x:"�:�::: I
� �. �

:: Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal 19 � @ Extração com globos de cristal. (I

.,
TELEFONE N. l&83 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA' :1,,',; ��1

A �ax!'rna ��.O E"t' · \.
�

�j I I i lisun� e imnesUdade, pOifJ, 09 50f- "
� ser. 0('05\ em Lagu na e lta]aí e � L teios são presenciados P,elo POv:J.,

��
� G� ���,.,.:' Sub-Agentes E..�m Blurnenau e Lages tJ ffj

I, O�
·

< ,-----l--O,-----O(V� G� ����.O.��-------��eo*••o����
ii

�

.

I
_

� - «:
------------�-----''----...:;...------------:-------------------__ - .;. =------ �,.,;.-.-- ·b,·
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GAZETA
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k Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda �
oi T "u F F" I -A M�IN & I R"MÃO s 1� • -e �

! ê) •• • � • "

; fj .�_�G éO,orgulho dopava �p_�e .� I
� • �-�de FLORIANOPOLIS�-· •

•
G •
� correspondendo prazenteíramente a grande confiat')ça � indíscutlvel .,
fI prefererlcia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em.. e
• pório da elegancia e da modd nesta lind 3 Florianopolis, está vendendo ft

� os ma;s variados, vistosos e belissimos padroes de sedas. :;
� .

: Cientificamos a nossa numerO$a freguezi. que os preços serão I
g mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação �i

I As senhora'? e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa !
e t,;asa Tres IrlflAos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade G
� .

I dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos. I
I MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos

.0 - ._ . _ 0•.,

GUERRA
o

o
I
Z
bI
s
-

I-
o:
O
(IJ
(IJ
e(
I
e(

ii e--GlI"avatas, sortimen!O sem�!Ual po� preços fantasticos
O
> •

� 16i� �. -----0 •
-

•• tIf/I I
! -Rua I A CASA TRES IRMÃ�I - T E L E F O N�,r,E � ,I
• Felippe Scmidt

r=
é a única que vende as suas

� -II. I
G

(fJ 22 I mercadorias 20·/. mais baratc que

1.40 I
}

./
" 0;,:., II as praças do Rio e São Paulo,

� II visto serem as suas compras fei-
, G tas dirétamente.

.
�-�------------�

.

11 00 mts, de retalhos para liquidar cl redução nos P'reços 50·l' i
i'.-----�,,-�---.---eo

'

• � o ��
r ' �.

•
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==-,-0 o-------------- O •
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A Fi I A � C�SACOS CE PELE E 00
6$500 Px i$500 E RENARDS

7$ Por il$500 �
10$ For 7$500 �

�'
.,

E
�'��
"
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�
�

�
�
�

� �---------------------------
• •
•• E S T�A M P
Seda Larné de
Seda Pelica' q50 cores de
Crep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento. de ::0

cores de 8$ � or

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12S �

Toil fie Soierc] todas as cores de 7$5 ,)

Seda Pelica �estampada de 10$ »

Toil de Soie estampado de 15,$ ,)

Seda listada moderna q diversos desenhos de 1 0$ �

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ �

CREPE MONUÓL FRACÊS sortimento completo de
todas as cores de

Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

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

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000

����------
Colchas de Seda

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

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$000
-------����-_._----

Linho lrlandez para homens

13$
8r,

8$
16$

» 1 0$000
» 6$000

Linho IrIandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$, 20$, 22$, 24$ 26$ e 28$
__ ' �...:-,;�r=,.

,

Linhõ�e�cretone» 6$000
» 1 0$0)0 LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000

Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 1 [4 de largura 6$000

����------
Luvas e Carteiras

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 lOcares de 24$
Crep Mate, sortimento de lOcares de 28$
Crep Amôr, sortimento de l O cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

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

Luvas de pelica de cabríto da melhor-qualidade
�O cet��. �e com�rimento de

�

35$ por

25$0000.Carteiras Finissirnas ultima palavra de 15$, sos, 35$, 40$,;
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 I

-------����-------�

Capas de borracha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. )00
Idem» » » »» 160$» 120$000
Idem» » ,) » finissima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000
-------����-�-----

Meias Mousselin

,

Estarnpària das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo
eneentrar-se-ãe só na Casa TRES IRMAOS

9.,0,
-.

1 O�f e 11 $000
14$000

. 7$000
2$3 e 1$500

4$000

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
·*�S--',,*,,-------

Morim de� côres e opala
MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1 $200
Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500
Opala Superior 2$000 e 2$200

13$oQo
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000
Meias J�'jTousselin ultimo tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

�
..
':

'.

. \
I

í
f
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A GAZETA

Pela nossa historia
A Gazeta Indica:
Médicos
_-----------I---�·'= '-

._--

AdvogadíDs

Dr. SYLVIO Bll-Dr.
FERRARO

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente á R. 71 ajano,51

P\Lne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral .- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

ConsuU .. --R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus ]6 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

� Dr.ArminioTavares
II Especialista em molestlas de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaôo pela faculôaôe õe

meôicina õo Unlversiôoôe õo

Rio ôe 1aneiro. Ex·interno,

por concurso, ÔO Hospit�1 ôe

Pronto Socorro e õc Asslsten

cio Publica ÔO Rio ôe 1aneiro.

Com alguns anos ôe pratica nos

seruiços especializaôo� no Pro

fessor 50nson, no RIO õe 10-

nclrn-vnc policlinica ôe_Bota�o
ga __ no Hospital ôe 500 1�ao
�ati9ta ÔO LaÇJOa e no Hospital
6affré--6uin Ie).

Chefe de clínica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

Dentistas

Luiz Freysleben
eir lIrgião lDentista
RUA DEODORO, 30

1615-Conquista do Amazonas-Alexandre de Moura •

almirante da esquadra, que fôra expellir 05 francezes do Maranhão.
nomeia Francisco Caldeira Castello Branco capitão-mór de uma ex

pedição ao Amazonas, afim de o explorar, conquistar. povoar e es

tabelecer alli os direitos da corôa de Portugal.
1650-Colonisação de Santa Catharina-Francisco

Dias Velho Monteiro, com os seus 4 filhos e 50 indios, inicia a co

lonisação de Santa Catharina.
1776-Nascimento do brigadeiro Alvares-Na ilha

I
da Madeira, nasce o brigadeiro do exercito brasileiro Joaquim de
Oliveira Alvares, que iniciou a sua carreira militar como capitão de
artilharia, da famosa legião de voluntarios de S. Paulo. que tanto se

distinguiu na guerra contra Artigas ( 1816-1817). Tomou então par
te nas batalhas r:le Catalan e Corumbé. Abraçou a causa da Inde
pendencia, organisando a resistencia contra as forças do general por
tuguez Avilez, no Rio de Janeiro. Foi duas vezes ministro da Guer-

Escriptorio :-Rua 15 de

I I I I
ra e em 1835 poz a sua enorme fortuna á disposição do governo,

Novembro n. 50

I
(nome do votante) I (nome do votante) para o pagamento, em Londres, dos juros da divida publica. Foi re-

LÔifiriO
Caixa Agricola) -----.--------' �-----,------- formado no posto de tenente-general e falleceu em Pariz, em 1835.

I ����������� 1889-A bandeira nacional-Pelo decreto n. I, o go-
TELEPHOHE, 58 s-r

----------- Dr. R ica rdo Ba I"!'''o de
vemo provisorio da Republica cria a actual bandeira do Brasil,assim

GOttsma n n
I I.''v, como as suas armas, sellos e sinetes.

C r-
,.

d· t PO 1889-0s no. 'os eleitores da Republica-Por decretoe I o •
desta data, o governo provisorio declara eleitores todos os cidadãos

pU Ia r e Ag r i - brasileiros no goso de seus direitos civis e políticos, que souberem ler

I d Se escrever, corrigindo com esta ultima clausula, o grave defeito do
CO a e an - systema eleitoral do regimen decahido, que concedia o direito do vo-

ta C th
·

n
to aos analphabetos.a arl a 1889-0 primeiro diario do governo republicano-
Apparece na arêna jornalistica desta antiga Desterro, o diario �epu.
blica, orgão do Governo do Estado e que prestou, como presta ain
da hoje, relevantes serviços em pról do partido, que tem sabido de
fender, batendo-se sempre pela causa dos seus concidadãos e das
instituições republicanas.

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

I
das 15 às 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I CIC Limitada 5'[. ara.

� Dr. Renato=

I
ves junior N. 26

I CIC. Aviso Prevíoõj. ala.

I
TELEF. 1.13 I [ =-p_r_aZ_o_F_i_XO 9_·r._a_la_.�==Barbosa==

_

ADVOGADO

F��a Gr21a_noA�nd�so��a-1 co�o;��:� "�:r!��: Z A ::
mados para o interior. lO"",'

':;::;::::====:::::::�==:::::===:::: r��...-:rs-:����!Z'.!�n�*=*#.=a*Ml"
PASCHOAL SIMONE S. A:- Concurso da Belêza instituido pela Emprêsa dos Co- � Concurso de BELEZA

i!

roados para �ulg�r. �ual a senhorita mais Bela de Florianopolis. �I :"'_':_;"-�----:" __
-_

_-

O pleito mlcla-.se em 23 de Novembro corrente e encer- � dos Cf N ES '�'COR"QRIl)�"rár-se-á em 23 de JanelTo de 1936 efetuando- se a apuração hnal �� "1_:; L I " - �
-

no dia }6�A�nei�Ng�hTt:JIE�surt5 FINISSI\10S PRE, ri voTo na sent,_rin� C � TI: !l, n I ;'j Â I

MIOS, que serão oferecidos aos concurrentes, por ordem de elas· r :;, U;o! InTUf�b
sificação no. CONCJRSO. "

. . � Assinatura l('_ :-:
v I..,

\!�; r.�
-

i
O )ulga'llenb sera feito por melO de uma comissão de Ju- � }:: PhlDll ui' Il

ri-oS TRÊS PRIMEIROS PREMIOS SÃO: �� � �C
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---- f
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/. Premio-Uma maquina de costura Singer no valoI de �. Ct�o�lÀ,!�:�;96?-��A1.950$000. ..�5"'�r��:J��:!�,_-,a... .La ..ã'r.i _c"fm .a

Diariamente, publicaremos quo
ro coupons, oiuiàiàos em õuca
s�ries, ccbenõo aos 5 clubes õo
Capital, ou sejam 013 filiaôos á
F. r. D., a série A; 12 aos clubes
ÔO Estreito, Coqueiros, Saco õos
Limões, São 10sé, Palhoça, Bi
guassú e Tijucas, tnôns não filia·
ÔOS, a série B.

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

17 horas ponõcr aOS seus leitores essas

interessantes perguntas:
··Qual o melhor [oqnôor õe tu

teból?
--Qual o clube ôe futeból mais

= simpático?
F

' Preenchiôoa e remetiàos a- esta
Dr. Pedro de Moura erra RI/ôação os coupons que publica

mos ôiariamente,--aos õornlnqos,
ás 9 horas, for-ae-ú a- apuração,
com a presença àos lntareasnôoe.
HOTA: Os coupons ôe uma sé

rie, que fOrem erraàamente prcen

Rua Trajano rr 1 sobrado

I
chlõoe com a lnõlccçõo ôe clube ou

, [oqcõor ôe outra série, aerão lnu-

Telephone rr 1548 tilizaôos na apuração.

I Qual o malhor Jogador
de futebol?

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua joão Pinto, rI' 18

(sobrado)

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE,RIE A:-AtIético 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

Advogado

5erão conferiàos aos primeiros
e segunôos lugares. Para a série
A, õc qual farão parte Atlético,
Áuai, Figueirense, Iris e Taman
õcr é, "A 6azeta" conferirá uma

rica taça, com grauação em ouro;
2. lugar I bola tipo inglêsa. Ao
melhor logaàor ôe futeból---1. lu
gar, urna meõclho àe ouro; 2. lu

gar uma mcõclhc õe prata. Para
os clubes e jogaôores õc série B
publtccrernos oportunamente os

premias que estão acnõo cutõc
àosamente estuõcôoe.
HOTA--Os õogaôores õos clubes

filiaàos não serão consiôeraôos
õcntro õc serie B.

UM FESTIVAL

Para a entrega ôcssee premias,
que se õurú no õlc 29 ôe De
zembro ôe 1935, "A 6azeta" orga
nizará um excelente festiual ões
portiuo com atraente programa.

I Qual o melhor jogador
de futebol?

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'RIE B

Accacio MoJ
•

reira tem seu escrlp-

SE'RIE A

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho11P' 1277.-

Caixa Postal, 110.

(nome do jogador)

Ivo d'Aquino IAdvogado
BLUMENAU

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

clube a que pertence o jogador

(nome do votante)

_ 'es Salvio de Sá
Gonzaga

Dr. Osvaído Silva [,
Saback I

I

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont.� (287

(nome do votante)

Qual o clube de futebnl
mais slmpatlco?

SE'RIE A

(nome do clube)

LIVRARIA MODERNA

PunClaClCl em 1886

Rua Felippe Schmidt r.; 8

l'aixa postal 129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypla
encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Releuo etc.

(nome do clube)

SEGUINTES JUROS:

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

Erwin Kreuter)
Especialista em cirurgia

geral (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua TraJano n. 16

(Edificio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

EL.e:GANCIA
Para Natal

e

Ano Nava

IRUA

BOM

A
E

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

M,AFRA ESQUINA

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 18 DE NOVEMBRO-S. ROMÃO

1724-Fallecimento de fjartholomeu de Gusmão-i
Perdidas as graças de El-rei d. João V, denunciado como tendo pa
elo com o diabo ridicularisado por todos, morre na mísería, na ci
dade de Toledo, para onde fugira, o padre Bartholomeu Lourenço de

Gusmão, natural de Santos onde nascêra em 1685 e era lente de
mathematicas em Coimbra, tendo feito a sua primeira ascenção em 5
de Agosto de 1909, na capital portugueza. O arrojado brasileiro
querendo proseguir nas suas maravilhosas experiencias, encontrou 05

mais serios e intransponiveis obstaculos. Seguiu viagem para Roma
ficando na Hespanha, onde falleceu em 1 724.

1889-Dissolução do Senado-Por decreto do gover
no Provisorio, instituido no Brasil pela revolução de 1 5 de Novem
bro, é dissolvido o Senado do Imperio. Esta corporação vitalicia,
fundada em 1826, contava vagas 8 cadeiras.

1904-Morte de João Monteiro-Fallece o notavei ju
rista dr. João Monteiro, director da Faculdade de Direito de S. Pau
lo.

1911--Morte de Murtinho-No Rio de Janeiro, fallece
o dr. Joaquim Duarte Murtinho, engenheiro e medico homeopata,
ministro da Viação no governo Prudente de Moraes e da Fazenda,
no de Campos Salles,

-0-
DIA 19 DE NOVEMBRO-S. ISABEL

Nas grandes lutas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

I telephone como a mais inprescin
divel das necessidades.

Mande nome, edade e al
guns syrnptomas, COITI enve

oppe sellado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS rAI N.-23-Nictheroy
E. DO RIO. '

Esta doente?

2' Premio-Um finíssimo córte de Sêda, oferta da Ca
Três [rmãos.

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

..

DA RUA

GOSTO

apitai
TRA..JANO

,.;. -�"""-=---'
..
-"'_"'--
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apresenta a grande artista KA ,,.,, HA ::::l � lf'"E
611!!11 FORMIOÃVEL TRABALHO PARA A R. K. o.

HEPBURr�
--------------------_

RADIO

NO SEU

«liNHA NAS VEIAS, ;-,0 MESMO TEMPO, O SANGUE AZUL DOS NOBRES E O
SANGUE:. ARDENTE DOS CIGANOS! ...»

���----------------
«-NO PULPITO ELE E'RA O PASTOR PROTESTANTE QUE GUIAVA AQUELAS
ALMAS; FO'RA DELE, UM SIMPLES HOMEM QUE TINHA, TAMBEM, O DIREITO
AO AMOR!--MAS l"AO COMPREENDERAM ASSIM ... -»

-----------------������
«-A HISTORIA DE UMA :IGANA QNl REVOLUCIONOU UMA ALDEIA E INSPI-
ROU UM GRANDE AMOR!-»

G " 'Club Nautic:o R�achue��

iii!!J � (fff!!j!} a A gentil senhorinha Maria Stela A;;aral,
Rainha do Riachuelo, saúda, entustastí

camente, o seu valoroso Club

Tendo, o veterano Club Conforme noticiamos essa reu-

Nautico Riachuelo, conquis- nião versava sobre assuntos vi
tado colocação invejavel no tais para aquela tradicional agre
últ'rno prélio nautico prece- miaçãc desportiva, que se en

dido, nesta Capital, firman- contra em vias de reorganização.
do-se de excelente maneira, Discutidas as diversas propas'
mais lima vez, Campeão do tas, foram aprovadas entre os

Remo barriga-verde, recebeu vibrantes aplausos de inumeros
justas e sinceras manifesta assistentes, ficando definitivamen
ções de jubilo dos seus dis- í te lirrna-io a côr, que se mantem
tintos admiradores e torcedo- a mesma, e o formato das camisas
res. como, tambem, ficou assentadoo
Dentre elas merece real inicio dos treinos.

destaque a saudação da gra
ciosa senhorinha Maria Stela
do Amaral, Rainha do valo
roso Riachuelo e elemento da
melhor sociedade Ilorianopo
litana, a qual transcrevemos
na integra:
"Presidente Club Náutico

R' achuelo. Nesta. Muitos cum

primentos brilhante vitoria. Felicitações valentes remado
res. Maria Stela Tavares do Amarai".

voz 00 POVOA

��.._.��������������������
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Irradiação
da Aleu..a

nha
A estação alemã OJA, onda

Fe�teja hoje a 5U� data ani-
31,38ms., irradiará amanhã o

versana o nosso distinto conterra-
rograma abaixo para a Ameri-

neo e brioso militar o sr. Acastro PdS I
'

ca ou.

Jorge de Campo�, general relor- l A's 23,15 corresponde às
mado do ExercJto. 3,15 hs. no Rio de Janeiro e

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

espanhol]. Canção popular alemã;
23.05 Trio em sol-maior,op.11
para piano, flaut" e fagote de

Ludwig van Beethoven. Tocam:
Helmut Hidegheti, Heinz Brei
den, Oskar Rothensteiner; 23.35
Noticias sobre a economia ",le�

mã; 23.40 Entremeio; 23.45 Ul
timas noticias e Relatorio da Ale
manha (em alemão); 24.00 Um

réquiem alemão. Solistas Maria
Lauterbach, Georg Hoellger; Die
Deutsche Singgemeinschaf,t. Ma

do estro: Werner Rlchter�Reichhelm;
do I. I 5 Ultimas noticias e Relato

rio da Alemanha (em espanhol);
I .30 Da Emissora do Reich de
Colonia; Noite da Terra nativa;
2_15 E'co da Alemanha; 2.30
Folklore; 2.45 Boa noite!; 3.00

Domingo proxi no, o simpatico Ultimas noticias e Relatorio da
Lira Tenis Clube, promoverá Alemanha (em alemão): 3.15Lei

tura do programa (alem., esp.).
Despedida DJA, (alemão, espa

nhol).

LOURA5 E mOREHA5

Miriam d'Eça
--·"Eu sou carioca da gema"v..
---E', e eu fírmo!
Miríam é carioca de vila Izabel...
Ninguem sabia disso, mas, eu sa-

bia.
Não era para menos, não possuía

ela o mais indelevel traço da more

na de Copacabana, da Avenida Cen
tral, enfim, da morena queimada pelo
sol ardente--do estadio do Flamego ou

do Fluminense.
Não possuía a indífereuça caracte

rística daquéla gente, pois. tinha o

seatimentalísmo d:, ilhóa.
Hoie, está completamente mudada.
Pudéra... esteve na Cidade Mara-

fAZEm AHOS HOJE:
vllhosa, na terra natal...

Mudou até o andar.
a exma. sra. d. Maria Cecilia

Não teria estranhado o n3SSO ven- cla Luz, esposa do sr. Aldo da
tinho Sul?
Creio que nãol Rosa Luz;
Não tería deixado alguém a quem o menino Oduvaldo, filho

prometeu escrever? sr. Osvaldo Ramos, guarda
Agora creio que sim! Tesouro do Estado.
Eis aqui uma novidade para muita

__

gente. até para a Lilían Wanderley.! PEL05 C'LUBEs
Dom Neça

Cock-tail-Party

Assinala-se na data de hoje a

passagem do aniversario natalicio
o sr, Íconomus Agapito [cono
mus, residente nesta Capital.

Passa hoje o aniversario nata

licio da gentil senhorinha Hilda
Buatim, filha do sr. Abrão Bua
tim, comerciante no norte do
País.

O visinho distrito de João Peso
sôa (Estreito) realizará dia 8 de
Dezembro próximo uma kerrnesse
em beneficio da Igreja de S B.

Jesus dos Aflitos, que atualmente
precisa de aumento. A Comis5ão
organizadora, composta das se

nhoras Hilda da Costa Lehmkuh].
Francisca Assis Cidade, Hdda
Vaz, Cristina Trindade Sadeli,
Muia Antonieta Carreirão, Dar
cy Borges Lehmkuhl, Araey Vaz
Callado e Luisa Peluso Lehrn
kuhl; fazem um apê[o ao povo e

ao comercio local e tambem ao

Logo que o original de um
comercio e povo desta capital defilm sai da maquina reveladora,

I d
.

- donativos paraa referida kerrnesse,
passa para uma .sa a e proJcçao cuja venda reverterá em benefi
para que o examinador correspon- ,

d I d'd I
.

d q BI I d f' f
CIO a ii u 1 a greja o �. •

Ilente anote qua quer e 'elto oto-
J d Afl't O. esus os i os. 3 encarregados da feijoada,grahco que possa ter. A mesma
T d

.

d t::>
•

f d d
o a a aJu a que ror par e que o valoro50 Club de RegataCOIS;} se az com ca a uma as d t 't I d AI ' Ald L d I d.

P
. es a capl a e ague e prospero o uz preten e rt:a izar, a-

coplas. ortanto, o Inspetor e as d' t 't h d'
.

.

I b Ih
IS rI o ven a aVir, queiram os mingo em Coqueiros, convidam os

Jovens que com e � f�l,a d:l am, doad()re� entregar á comissão aci- que dela queila'm participar a com'têm que ver o mesmo Im uzen-
't d I. ,

. ma CI a a. parecerem, no ga pão, para êl
tos ou maIS vezes, quasl conseru- -

� devida explicacãt.l.
Anuncio em italiano, espanhol ti vamente. P rena � rn me.. ----- .__

'

_

e português. Blanc: Giooinezza. A beleza loura-platina de Miss iihor os cartazes, srs. Três po r d ia
Conversação do Almirante Ale- Harlow tinha causada grande agi- exibidores!
xandre Pession, Diretor Oe- tação no mundo ffminino antes

ral dos Correios e Te1egrafos de ararecer em 'R.ed-Headed D. E'\tef.:.nia Kovalsky, casada,
Italianos, sobre o têma: «A que Woman, poréM, foi ne,se film 37 anos, apresentou ôntem á Poli
ponto chegamos com a televisão: que ela representou U.I a cê la que cia .Central, seu filho Henrique,
Transmissão diréta da E. I. A. a .classificou como 'lma gr-nde de 12 anos, fendo no lábio su

R. de Turim, de parte da ope� artista e preparou-lhe o caminho perior, tendo a queixosa informa
ra: DRIADA de Victor Saba·- para o firmamento estrelado. A dJ que, ao passar pela calçada
ta, dirigida por Armando la Ro- cêna em questão foi uma em q le defronte o Cilfé Java, um cartaz,sa PaIodi. Noticiaria em e�pa' ela, moç3. sem educação, procu- de cinema que se acha preso á
nhol e portugues. ConceIto da r u corajosamente ser dama edu- parêde naquêle local, de:prenden
plamsta Omella Puliti Séintoliqui- cada para os amigos de seu rico do�se, caÍu sobre o pequeno Hen� Por isso nos galinheiros

- Até hoje linscrevf'ram-se IS do: a) Cnopil1: Ballala em sol marido. Essa cêna mesclou co- rique, produzindo��he os referidos De toda a nossa cidad�,volantes na prova automobilistica menor. b) De Falia: 1Juas dan- m�dia e pathos com tal habilida� ferimentos. Pro:utam' os perú, de nome:
dcs 388 quilometroe a ser d.spu- caso Noticiario em italiano. Blanc: de que resultou em fama mundial Henrique foi pensado no Hos' "Não volto mais" e "Saudade."
tada em Venado Tuerto a manhã. Giovinezza. para a adoravel estrela. pital de Caridade. T. M ..................................................................._

�

"Virgem Especialiàbàe"
de Welzel Bt Ciall"" Joinville
�������������������I- (MARCA REGISTRADA

Ji1b�ll'·recimentos>!

Cinco novas canções escrítas

por Nacio Herb Brcwn e Artur
Freed serão ouvidas em «Broad
way �elody o] 1936>), novo

film musicado da Metro -Goldwyn
Mayer, dirigido por f?oy dei Ruth.
As cinco canções adat lri'lS de

finiti';amente são Broadway 1?hlm,
l'oo (doi a Feelin, Von jlre
Feelin, On a Sundny .Jlftomoon,
Sing :J3efore J3roak/asi e Vou
Are My Lu��y Slar.

AHIVER5ARI05

Baile de Cordialidade

Passa hoje a data aniversaria
nata licia da gentilissima senhorinha
Maria de Lourdes Fragoso, inte

Jige:1te aluna do Cclegio Sagrado
Coração, dileta filha do sr. Elpi
dia Fragoso, e elemento de mar

cado relevo da melhor sociedade
ilhôa, de Florianopohs.

mais um dos seus costumeiros
cock-tails, iniciando-se as danças
ás 9 horas. Como sempre, afluirá
ao querido cercle da colina, o

nosso "grand-rno: de:" . Ente Italiano
F�adiofóniche
CE. I. A. R.)

Sra. Tomás Woods ! Pela diretoria do Club de

Aniversa,ria-se hoje a exmi'l.! Regatas Almiránte Boiteux, de Estação de ondas curtas
sra. d. IndJa Fernandes Woods, I Porto União, fomos &tinguidos de R0111a 2RO: metros 31,13
digna e�posa do. sr ..Tomás Wo_o-, com um convite' para o grandioso I kc. 9635.ds mediCO velennano da seçao baile de Cordialidade que aque�
de Defesa da Rai"a Animal, nes- le clube realizará em � noite de (Hora do Rio de Janeiro
te Estado. 30 'do corrente. 21,30)

d
. _

G I' Programa e transmlssao
ratos pe o convite,

radIOfônica especial para a

América Latina.
Dep. Emilio Ritzmallll

Decorre hoje o aniversario na- fALErImEHTO:

talicio do sr, Emilio Rilzmann, Faleceu ontem, na residencia
deputado á Assembleia Legisl l- do seu filho, sr. Eugenio Luiz
tiva e prestigioso politico da Beirão, a exma. sra. d. Emilía
ação liberal, na região serrana. Prates Beirão.
O ilustre aniversariante pelo seu A extinta, natural do Ceará,

cavalherismo, bondade, lealdade contava 76 anos de idade e era

e altivez de atitudes, desfruta en- peSS0a muito estimada nesta CI

_lre nós um grande circulo de dade.
amizade. O sepultamento realizou-se no

P�efeito durante o periodo do Cemite-rio da Irmandade dos Pas�
governo provisórío, deixou em S05.

Canoinhas, cuja edilidade dirigiu,
marcado progresso e incremento Automobil ismo
vigoroso nas atividades daqueleI rrospero mumCIplO.
fi Gazeia associando-se ás

l-omenagfns, felicita�o efusivamen
te.

I
Lavando-se com o Sabão

�AGUpa·se t�,m�o,
..-._••_.------..--------_.·'..'""II'__n_7 UN7FRIIiil_IiiIl:mr.'IIlIi'IIlZ__'.1I�N1tlt * W2n.ihii:rt §ii m=�E5iW:lIitiPãíiii'&�i;e�ª!)j!r}wr-��=
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Kermesse em

João Pessoa

I
Externato

Fil Ce
Entiveram, ôntem, reunidos em

sessão, na séde sócia] do Figuei
rense F. C" os veteranos e asso

ciados do Externato F. C.

Figueirense
F. CRI

A Diretoria do Figueirenst: F.
C. convida a todos os seus asso

ciados para participarem, no do.
mingo prcxirno, da feijoada que
será levada a efeito, pelo branco
e preto, em Canasvieiras para ama

nhã ás 4,30 horas, nocampo da
Federação.
Club. Nautico
Riachuelo

DomÍílgo proximo, nos Barre;
ros, o veterano e Campeão Cata
rinense do Remo, Club Nautico
t{iachuclo, levará a efeito urr a

suculenta feijoada, i.ara a qu�l
reina grande entusiasmo t ntre 054-
remadores e associados daqu-Ía
valorosa entidade nau'ica,·

Estamos devidamente i nforrna �

dos que, sob a competente di
reção do sr. sarg nto Bra;:il, ins
trutor de natação' ginas"ca SiJ';

ca da IVI..ninha �,� Gu�na, aca

ba de ser criado, pelo Chb Nau
tico Riachuel), uma secção de
\Valter--polo.

'

Club. de Re
gata Aldo
Luz

Na esperança de encontrarem
Os tais de perús roubados,
Os da Policia Civil,
Vivem mais, que atarefados.

Para aiudar as pesgllizas
Que ao ponto certo condl Z,
Já comeguiram saber
O nome dos dois perús.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




