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Pree I quem lhe aplaudisse a idéia inegavelmente -'f��iz�""
"

"

, Verdade é que a instrução pública é a cabêça no to-
do nacional; mas para que essa cabeça produza e corres

Ha tres dias jà. vem o deputado oposíclonista 150 contos na construção em Campos Novos de um pre- ponda á sua finalidade, é preciso que exista um corpo que
Bra z Lmongi, animado de uma invejavel pertinácia, deferi- ventório para assistência aos filhos de leprosos; 450 con- a sustente, um organismo que a mantenha, e príncipalrnen
dendo da tribuna parlamentar, com o ardor dos bern-inten- tos, na construção de um lepros.irio e colonia para 350 do- te que essa cabêça seja proporcional ao côrpo, para que
cionados, medidas várias respeito á higiene e á saúde do entes em Curitibanos, não criemos um aleijão, cujo tronco e cujos membros pe-
povo; Outros dois, ainda, referem-se á creação de sete dis- queninos não possam resistir ao pêso da cabêça imensa. J

Para sermos sinceros e colocarmo-nos dentro da tritos sanitários com séde em Florianopolis, Blumenau, Jo., E esse côrpo é a produção, é o problema das comunica
realidade brasileira, devemos reconhecer e admirar a es- invile, Porto União, Laguna, Cruzeiro e Lages e a orga- ções, é a imigração, é a circulação da riqueza pública, e

tupenda audácia dêsse parlamentar, aventando, cornpe- nização de centros de saúde, p rstos e sub-postos nos distritos é principalmente a saúde do povo,
netrado da extensão de seu mandato, problemas sérios e com mais de cinco mil almas, Entretanto, é provavel que os nossos parlamentares,
preponderantes para a vída nacional, num meio em que Quem conheça, um poucochiuho que seja, as ver- como a esmagadora maioria dos brasileiros, não pensem
o bacharelismo conseguiu insinuar e convencer de que a dadeiras necessidades do Brasil, hade aplaudir, com efu- conôsco.
salvação pública reside apenas, ou quási isso, -:a alfabeti- são, a preciosa colaboração desse deputado, pertinente a Abram-se escolas, alíabetlzem-se as massas e a

zação em massa, assunto de tal relêvo, Nação está salva, porque o resto virá por si,-pensa mui-
Ontem ainda, ridicularizado pelas risotas e os d.ti- Pois, cuidamos nós pelo que observámos-o nosso ta gente.

nhos de alguns pro-hômens,o ousado representante oposi- Legislativo cão faz côro a esses aplausos. Abram-se escolas, dizemos nós, mas, par a par, pro
cionista levava á consideração do parlamento estadual al- Um outro médico parlamentar, segundo nos decla- porclonalrnente, para que exista o equilíbrio, é preciso ateu
guns projétos, abrangendo um vasto plano de intensiva rou o sr. Limongi, negou-se a subscrever os projétos, que der aos demais problemas brasileiros.
assitência social e de larga profilaxía das populações ur- fôram encaminhados á Mesa apenas com a sua assinatu- A instrução é imprescindivel á marcha da naciona-
banas e rurais. ra! Nem a sua bancada os subscreveu I .lidade, mas ela não terá nunca o condão de eliminar do

Um dêsses projétos determinava que os funcioná- A lamentavel atitude dos parlamentares catarinen- território pátrio os anoíeles e os anquilóstomos; ela não
rios públicos civis e militares, acometidos de lepra no exer- ses, principalmente dos puríssimos idealistas da oposição, sufocará o surto do tifo e da febre, amarela, nem exter
cício de suas funções, seriam aposentados com todos os nem nos surpreendeu, nem nos desiludiu 110 caso. minará os fócos da lepra repelente e da síflis, nem diminui
proventos do cargo. E' que entendemos de conhecer a mentalidade bra- rá a mortandade pela tuberculose, factores que inexoravel-

Outro, estabelecia que os municipios, onde existi- sileira e até onde alcança a visão dos nossos hômens pu- mente combatem ao turismo, afugentam o trabalhador es-

rem casos de lepra, ficam obrigados a contribuírem com blicos. tranjeiro e reduzem o nacional a um hômem curtido de
2010 de suas rendas tributárias, para a campauha contra Si, ao invés de organização sanitária, o sr. Limou- males, desanimado, vencido pela magnificência e pela
O mal de Hansen. gi propuzesse a abertura de novas escolas, nas cidades grandiosidade da natureza que o cerca e que êle não

Os seguintes autorizam o Executivo a dispender: e nas florestas, nas furnas e nos píncaros. não faltaria póde dominar.

atena
•

I u

Aos expositores Cal_ri
nenses que concorreram
ao paVilhão de S_.nla Ca-

tarinaA voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
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A
lider--Declarações do sr. João Carlos Machado-v''vo
liquidar-me como liquidou o Osvaldo"--disse o gene

ré I Flôres ao pr-estdente Getulio
RIO 23-Reuniram-se ôn- como liquidou ao Osvaldo. quilo. Ha apenas o' comen-

tem o� lideres das banca- O sr. Getulio mudou de as- tario político e a imprensa
das' da maioria. sunto. Sorriu e disse que em grande atividade para
O sr. Nogueira Penido, em gracejara. Mas o sr. Flôres descobrir sempre novidades

nome do Distrito federal, ali, lembrou-lhe que não acei- para transmitir aos seus lei
levantou a candidatura do taria nenhuma embaixada, tores. O «boato», que pare
sr. Pedro Aleixo a lider da como já não tinha aceitado cia «destronado», ha uns

maioria. a pasta de ministro da Guer- tempos, voltou ao seu irnpé-
Falam, sucessivamente, acei- ra que o sr. Getulio antes rio antigo. Daí, versões, con
tando a indicação, os srs. lhe havia oferecido na oca- jectiras, deduções, emfim,
Barbosa Lima Sobrinho, Ho- siao em que cozinhava a tudo o que possa dar presti
mero Pires, Cardoso de Me- demissão do gal. Góes Mon- gio ao sr. «Boato».
lo Neto, João Guimar�e�, teiro.

RIO 23-0 c J
-

N-
L d 1· G e Diniz ---- ,u1". oao e

a� e 1110 ames P. ALEGRE, 23-Falando ves, falando a um vesperti-[untor. .,

i-o á imprensa disse o sr. João no, desmentiu que o sr.
Este se referiu a reun a

Carlos Machado, lide r gaú- Cristiano Machado tivesse
das bancadas de quatorze cho: ido ao Rio Grande em mis
chamados pequeno,s Esta.d��, «A Câmara dos Deputa- são das oposições coligadas,
par� dIdzer que��01am..tll� ,-

dos se encontra entregue aos junto ao sr. Flôres da Cunha.
caçao o sr. e �o .

eixo.
estudos de projétos de lei, la, sim, em visita ao Rio

No mesmo sentido discur-
que motivaram sua proroga- Grande, realizando um dese-

sam outros deputados.
. ção e na eleição que ôn- jo ha muito alimentado

Fínalmente o sr. Anto�1O tem' se deveria te� feitb, do! Sabedores dessa vi�gem,
C_arlos nomeia uma CO�I�- deputado Pedro Aleixo, pa- os deputados da Frente Uni
sao �omposta dos �rs. Pei e�- ra lider da maioria. E1 uma ca pediram que o sr. Cris
ra LIra! Homero Pires, DI-

das figuras brilhantes da tiano fosse portador de car
niz JU�lOr'ppe.�o Rache isi� bancaria mineira, moço, culto tas aos srs, Raul Pila e Mau
Nogueira em o para

d
v

e inteligente e já com um rido Cardoso, cartas de con
tar o sr. Raul Fernan e� e

bom nome na sua atividade teúdo político' relacionadas
agradecer-lhe _?s servlç�� parlamentar. á situação.

I

pres�ados � Camara e «Venho rever os «pagos»
------------------

Brasil na liderança. -foram as primeiras pala-
EM SINAL DE PROTtS!O

RIO 23-Na sua recente vras do lider da bancada Ii- FLORENÇA, 22-E� SInal

viage�
.

a Porto Alegre, di- beral-mas, desta vez, ape-
de protesto cont:a as sanç,oes "um

zendo-lhe o sr. Flôres que se nas por uma semana, tempo gru�o �e amenca�os e lngl�ses
achava doente, precisando mais do que suficiente para a�Ul, re�ldentes pediu naturaliza- \
de viajar par� se curar, o sr. a min.ha mi�são aqu,i. O fim çao Italiana.

Getulio matreiramente suge- da minha viagem e ter um UM DESMENTIDO
riu-lhe a conveniencia de largo entendimento com o ASMARA, 22-Foi oFcial-
passar uma temporada lon- gal. Flôres da Cunha, que, mente desmentido que tenha sido
ga na Europa. Ofereceu-lhe, como s�be, é ,o chefe do nos- travado qualquer combate impor
para isso, em troca da re- so parhd,o, a!lm de �s.t�be- tante entre forças italianas e as

nuncia de governador, uma lecer diretrIzes definItivas do «ras» Seyoum, sendo acen
embaixada. O governador do para as atividades atuais e tuado que sórflente se verificaram
Rio G. do Sul retrucou-ihe: futuras da nossa bancada. encontros sem importancia e pe-
-Você quer liquidar-me O ambiente é muito tran- quenas escaramu!tas.

o novo

cê, quer

nacional istas

Comissão oficial
italiana

CAIRO. 22 (G)-Realizram
sen umerosos prisões, de estudantes
que montavam guardas a esta

belecimentos comerciaes, ten

tando forçar os bazeres a fecha-

choques entre a policia e o povo
;�L�ONDRE?" 22 (G)�Co- MORREU O FILHO
mumcam, d01 Cano que o dIa. de DO NEGUSluto naciona-, hontem, em smal

ROMA 22 Od á r
.

I d
- correspon-e protesto

d POIlhlca atuaf, o
dente da "Tribunan de Roma

governo e a ng aterra, ICOU
A di b bora,

I d incid em smara, IZ sa er em ora
aSlgna;: o por numerosos mCI en-

f' - f'
.

I
tes, havendo choques violentos f1� don lfNaçao Ao/ela, Jue

()

entre a policia e o povo.
I o

.

o egus s au �stea
A multidão quebrou as lam- Ta,fan morreu no ostracismo

d d "I ,- bl· apos a quéda de seu aparelhopa as a I urmnaçao pu ica, '

id d d M k Uêderrubou automoveis e organizou nas proxirm a es e � a

b
'

d ante', da ocupação desa Cidade
arnca as.

I 'I' d'
.

pe os ita ianos, segun o noticias

correntes.

Acrescenta o correspondente
que Talari fugiu do aeroplano
mas sofreu um acidente, sendo
capturado pelos homens da tri
bu Scioan, Pouco depois fale
ceu. Sabe-se que Tafari rtvoltou.
se diversas vezes contra o

imperador SeUasie.

ROMA, 21 - Comunicado
número 51 do Ministerio de Im
prensa f' Propaganda:

«Destacamento� nacionais e eri
treus do primeiro corpo de exer

cito efetuaram reconhecimentos á
vista da aldeia de Addi-Quea e

a sueste de Chelicot, sem encon

trar rcsisteucia.
Nos demais setores proseguem

os movimentos tendentes ao con

troie do territorio que �e encontra
na frente das nossas linhas.

Os reconhecimentos da viação
confirmam a presença de forças
adversarias ao sul de Buia.»

Gréve frustada

rem suas portas.
A greve foi frustrada larga

mento em vista de numerosos

estabelecimentos serem proprieda- TRINTA MORTOS E CIN-
de de estrangeiros. COENTA FERIDOS
A policia dispersou os mani-I '

festantes nacionalistas que se con- ADDIS-ABABA, 22 - Foi
�regavam junto á redação do hoje anunciado oficialmente que,
Jornal independente "Abram," em consequencia do recente bom"
havendo um ferido. bardeio levado a efeito por deI
A rnultid'io ati\COU bondes e aviões italianos, nas proximidades

onibus qUe Circulavam na ..:.ida- ó Makallé, morrera'1l trinta etlopee
de, havendo feridos. e ficílram feridos ciQCQentl,

UM MILHÃO E MEIO DE
SACOS DE ASSUCAR

BRASILEIRO

RECIFE, 22-C( rrem na PI a

ça insistentes boatos, segundo' os

quais estará sendo negociada a

compra, ror parte do govêrno ita
iano ao Brasil, de um milhão e

quinhentas mil sacas de assu.;ar.

Nada se 5abe, porém, de positi
vo até então.

,t..J_.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela união dos
hervateiros

Acaba de ser promovido ao

posto de Tenente-Coronel, e Ma
jor da nossa Força Pública, Can- Informa-se que a partir do dia
tidio Regis, que a muito desem- I' de dezembro vindouro, os pro

penhava interinamente as [unções gramas radio-Ionicos especiais des
de Comandante. tinados à America do Sul, os

Nada mais justo, nada mais quais são atualmente transmitidos
acertado se podia desejar. por meio da estação de ondas
O iminente governador dr. curtas 2RO do "Ente Italiano

Nerêu Ramos soube elevar de poso Audizioni Radiofoniche", nas se

to a quem tão dignamente eleva gundas feiras, quartas-feiras e sex

nessa Força Pública, com a sua tas-feiras, das 21,20 ás 23, te

sabia orientação e sadia vontade I r�o lugar em vez nos seguintes
de bem servir o nosso grande dias,

Estado, que játa-se em possuir Terça-feira, quinta-feira e saba-
uma Milicia tão disciplinada e do das 20,20 ás 21.50.
instruida. Informa-se outrosim que os pro·
Além de todos os predicados gramas supramencionados serão

civis e militares de que é possui- reorganizados de I' de Janeiro
dor o nóvel Coronel possue tam- da 1936, era base aos seguintes
bem uma solida cultura intelectual criterios:

posta á pratica diariamente e de Com o fim de eliminar o nu

quando tomou parte no Congresso mero excessivo de "mensagens",
da Milicias Estaduais, sendo, sem que do numero atual ae I 2 por

favor, presidente do mesmo. cada mês, passarão a ser 4 men-

Nesse Congresso, soube colo- sais (um por cada semana, na

car a Milicia que representava, terça feira) reservando o uso da
demonstrando a todos que o cer- palavra exclusivamente a persona

cavam, que Santa Catarina pos- lidades dê premissima ordem.
sue uma Força digna de atenções A cura ao Prof. A. De Masi,
e respeito, tão adestrada nas ar- lente da lingua inglez na R. Uni

mas, como nos demais conheci - versidade de Roma e Secretario
mentos. da Associação Ítalo-Americana,
Ha longo tempo vem I'j digno terà lugar uma serie de conversa

Coronel enriquecendo as fileira- ções semanais (dada quinta-feira)
da Força, pautando seus átos dens sobre o thema "Acontecimentos
tro das normas disciplinares e de atualidade italiana.

ammando suas ordens dentro da O sabado será dedicado a con-

justiça e retidão. vereações artisticas, litterarias e

Está pois de parabens a Força desportivas e a dispostas do m

Pública, como tambem o Estado, formante a cartas recebidas de

que possue nas SU3S rédeas e ilus- radio-ouvintes.
tre governador, que sabe atremar Particular cura será dada ao

seus átos e se rodear de auxilia- noticiario politico compreendido
res da tempera do novo Coman- em cada transTissão, e que será

dante da Força Pública. enrequecid" pelas ultimas noticias
directas da Africa Oriental.
A parte musical dos programo

mas crmpreenderá r'!transmissões
dos maiores theatro� Iyricos da
halia durante � temporada de' ope
f<l italiana, inumeros concertos

Entre a moderna terapêutica symphonicos e vocaes do Augus
pelos HORMONIOS estandar- teo e da R. Academia de Santa
dizados rigorosamente e dosadas Cecilia, escoihidos programmas
tem anims�a e a antiga, empirico de musica folkloristica italiana an°

e hoje ridícula medicação OPO- tiga e moderna, além o concurso

TERAPICA pelos extratos e de numerosos afamados solistas,
pós de orgãos, ha a mesma di- qu� tem déja annunciado a colla

ferença que entre a QUIMICA boração delles aos programmas
MODERNA e a J\LQUIMIA me- radíofonicos para a I�merica do
dieval. Sul.

LINCOLN LOBO

Hormonios e não
mais Extratos

TENIS (Dr. Ricardo GottsmannNOITE DE ARTE
de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos á Alema

nha, comunica aos seus . distintos amigos e clientes qUI!
reabriu seu consultorio á RUA TRAJANO N. 18, onde

poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e das
/3 ás 14 :]2 horas.

Maior e mais heroico que
"Beau Geste"

Figueirense
F. C.

Amanhã. o vitorioso Figui�
rense F. C. realizará, em Canas
vieira, uma excelente feijoada re

gada a aperitivo, para a qual rei
na grande animação.

Externato
F. C.

Um grupo de consagrados ar-

tistas amadores, da nossa Capital. A TACA DAVIS
estão empenhados na organiza- - A Associação de Lawn Tenis

ç.'io de grandioso lestival, artisti- fixou a data de 3 de fevereiro
co-musical que levarão á efeito no para a seleção do team para a dis-

T
proximo mês de Dezembro. puta da Taça Davis. As lutas

erminada a primeira Esse festival, em homenagem finaes entre as zonas de disputan- Côrtede Ginásio
etapa, que levara' a Con- ao aplaudido maestro conterraneo tes, terão inicio no dia 18 de julho. C t

·

sr. Alvaro Souza, é promovido A partida de desafio será ele- Apelação a arlnense

federação, Nacional de por seus amigos e admiradores. tuada em 25 de julho. Arrimei· 0--.
..

contando com o imprescidivel ra partida estará terminada aproo Sumula dos julgamentos da A Inspetoria Geral do Ensino

consorclos concurso da exma. sra. d. Ondi- ximadamente em 5 d� mr io, a se- sessão de 14 do corrente. Secundario pública com a data de

--0-- na Simone Gheur, professora bri- gunda em 17 de maio, a torcei- 12 de Nov. as "Instruções para

Recebemos o seguinte telegrama do sr. dr. An- lhante virtuose do canto, e d:! ra em 9 de junho, a quarta em D ..saforamento de Canoinhas. o processo de promoção ao aproo

tonioBacila, que infatigavelmente vem coordenando esíor- suas gentis alunas. 19 de junho e a partida européa requerente o dr. Juiz de direito vação por média".

ços nos municipios hervateiros deste e do Estado do Pa- O programa, podemos adian- final em 13 de julho. e reouerido Ricardo Stocker e A primeira parte revigora a

raná, na !fIe.ritoria e patriotica campanha de fundação ta� constará de �les. p�rtes, assi� \\ outros: Relator o sr. des. TA· lei n. 9-A de 12 de Dez. de

dos consorcios cooperativistas de produtores de mate, cnt.enosa�ente distribuídas: a pn- Protestam IVARES SOBRINHO. 1934: "Os alunos que alcançarem
campanha a que A GAZETA apoia calorosamente: meira esta a cargo de uma exce-. A Côrte concedeu o: desafora' as médias mínimas de 30 pontos

Jairo Callado. Digno Diretor de A GAZETA. Flo-: lente orquestra - a segunda foi I OS pO r.tad0- mamento requerido, para que o em cada uma das disciplinas da

rianopolis, de joinville, SC, 72-82-2:-14h 30-Ao va_lentregue a exma. sra. d. Ondina res de tltulos réu Pedro Bezerra da Sila seja respectiva série e de 40 no con-

lente e esclarecido órgão defensor da classe de produ- G'le�r e suas distintas .alunas:-a julgado na comarca mais proxi- junto das me-mas disciplinas serão

tores de mate, tenho a honra de comunicar completou-se terceira co oposta de lindos solos LISBOA, 21-A Comissão ma. considerados promovidos á subse-

primeira etapa organização, fundando em cada um dos e duetos, a cargo de musicos con- de Defesa dos Portadores de Ti- Recurso crime nO 2.268 de La- quente, ou aprovados na quinta
42 municipios hervateiros dos dois Estados irmãos um terraneos, destacando-se uma va- tulos brasileiros dirigiu aos ban-

ges, recorrente o dr. Juiz de Di- série. si se tratar desta."

co.nsorcio cooperativo de produtores do mate. Reco'meça. riaç�(' para flauta e um trecho de queiros de Londres. representan· reito e recorrido Alfredo de Sche- Os artigos mais importantes da

r_: I segunda fase fundando as uniões municipais para, en musica �e salão para saxoníone, tes do Esfado da Baía, energi- raider e outros. Relator o sr. segunda parte pódem-se resumir

tão, dentro pouco .tempo tornar realidade a confederação da autona do homenageado,. q.ue co protesto contra a falIa de pa- des, MEDEIROS FILHO. nos termos seguintes: 1. Continu

nacional. O entusiasmo dos patricios os mais humildes serão executados pelos exirmos gamento do coupon vencido em Foi confirmada a sentença re- am os exxmes de candidatos maio

pela organização racional, desmacara a calunia e a litera- flautistas e saxoníonistas srs. Ma- 1 do corrente, do emprestimo corrida, que bem apreciou a pro' res de 18 anos. A idade mínima

tura de ficção sôbre o nosso sertanejo. Cordiais sauda- noel Miranda de Cruz e Sebas- de 5'1· de 1904, daquela uni- dos autos e o direito. de 18 anos só póde ser provada
ções Antonio Bacila, Delegado Técnico do Ministerio da tião Vieira. dade da Federação Brasileira. Recurso crime nO 2.262 de por certidão do registro civil, não

Agricultura. I\. Imanh a'-'
Laguna, recorrente Manoel José se admitindo qualquer outro doei;..

C � Machado e recorrido. Relator o mente para tal comprovação. 2.

omando da Ente Italiano I
sr. des, TAVARES SOBRI- Não ha dependencia de discipli-

Força F�adiofoniche nrJ Imperial NHO. nas para os exames do art. 100.

e I --o seu cinema-- Negado provimento visto não 3. As médias mínimas para apro-

r� ú b I iCa E. . A. R.) caber na especie recurso do des- vação de candidatos do art. I 00

e, u __ m I' _..."._ de pacho que recebe:: queixa ou de- são de trinta para cada disciplina
Estação de Roma 2RO: m. O fi Ime que I I I I J I'_' nuncia. e cincoenta para o conjunto das

31/13kc.9635. sacrificio e de abnegação Recurso crime nO 2.273 de matérias da série, não se exten..

São José, recorrente o dr. Juiz dendo ao C(lSO os favores da lei
Direito e recorrida Dematria Ma- n. 9-A de 12 de Dez. de 1934,
rialEufrázia.Relator o sr. des. MA- lue baixou esta última para 40.
RINHO LOBO. A terceira parte fala dos can

Confirmada a sentença que es- didatos estranhos. "Atendendo a

tá de acôrdo com o direito e a inúmeras consultas recebidas, tor ..

prova dos autos. na-se oportuno lembrar que 05

Apelação crime no 5.263 de exames de candidatos estran' .03

Chapecó, apelante o dr. Juiz de (previstos no art. 79 do decr, n.

Direito. Aparicio Fernandes Bue- 19890, revigorado pelo art. 3 do
no e apelados João Batista Zeca decr. 22106 e pelo art.2 da Lei
e o dr. Juiz de Direito. Re· n. 14 de 29 de Janeiro de 1935)
lator o SI. des. SILVEIRA NU não mais se realizam, já não es

NES tando em vigôr nenhum desses
A Côrte confirmou a pena que dispositivos.

foi imposta ao apelante de 1 ano
-----------

de prisão celular. Desportos
Apelação crime no 5.270 de Diretor Cipriano José

Florianopolis, apelante Manoel
Alfecebino dos Santos e apelado
o dr. Juiz Direito Relatoi o

sr. des. SILVEIRA NUNES.
Foi confirmada a sentença que

condenou o apelante a 1 ano e

9 mesês de prisão celular e mul
ta 12 1 í2 0(0 do valor dos ob

jetos.
Apelação crime nO 5.277 de

São Francisco, apelante a Jutis
ça e apelado Remario Albertino
da Rosa, Rolator o sr. des, SIL
VEIRA NUNES.

Mandado o réu a novo julga
gamento por não ter apoio no di
reito a sentença absulutoria.

Agravo nO 805 de Indaíal,
agravante Oto Pitack e agrava
do Augusto Moser. Relator o

sr. des. TAVARES SOBRI·
NHO.

Negado provimento ao agravo
para confirmar o despacho agra'

A 2a. maravilha depois de A BATALHA vado.

AS LOUCURAS QUE COMETEU POR UMA MULHER,
FIZERAM COM QUE ELE SE EXILASSE NA «LEGIÃO ESTRAN·

GEIRA» ... onde vai ter gente de toda a especie, de todas
as classes, de todos os países, procurando esquecer e ser

esquecido. Mas lá encontrou outra mulher que lhe res

tituiu a coragem e o desejo de viver•..

MAS jA' NÃO SERl'A TARDE DE MAIS?

Realizou-se hoje, ás J 6 horas,
com grande entusiasmo, no carn

po da Federação, o primei o trei- �

no dos veteranos e novos despor
tistas do Externato F. C:, para
o selecionamento dos jogadores
que vão constituir os lo e 20
quadros.

Oportunamente daremos a or

ganização efetiva das brilhantes
equipes do vitorioso e tradi;:iO""
nal azul e branco.

Club. Nautico
Riachuelo

Os laborator;os
Raul Leite

Retêm ouro no país.
Amparam 5.000 brasileiros.

U ' N I C'O! São animados no maior espio
rito de brasilidade.

Um espetáculo de vibrações , Levam para fóra das nossas
•

fronteiras o nome <lo BRASIL.

MARIE BELL - P. RICHARD WILLM
E t d t?s a: oen e .

Amanhã Amanhã ··M:�e nome, edad� e ai·

IM�E� IAL guns symptomas, corri enve-

.

__.. ....-..r. oppe sellado para respostas
O cinema das rnaravdhas ao sr. Guimarães, á CAIXA

POS r AL N.-23-Nictheroy
E. DO RIO.

A ULTIMA
CARTAOA

Os valorosos remadores e des·
tintos torcedores do Canpeão do
Remo Catarin�;nse·Club Nalltico
Riachuelo, levarão a efeito arr,aA

nhã, e'll Coqueiros, na chacára dJ
sr. Virgilio Moura uma suculen
ta feijoada.
Q local para a partida, ás

8,30 horas, será o ponto dus
oinbus.

FOR1'E! AGIGANTADO t
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F.IIII"aes e�.·
Blurnenau ...JoinvLle Sao Francisco - Laguna Lages

I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de Secç.ao de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras _ 'para ternos FERRAGENS: MACHINAS:

�'.
Morins e Algodões Machinas de beneficiar 'madeira

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

mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
rn Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura.j'arados, �
I� Sêdas' Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

� Linha para coser e sergir Fogões e Camas
1

Locomoveis, Motores de esplosão, � lv1otores

Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos
J j

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-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões" FORD Peças, acces- L\'t4

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos 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 "Rita Maria" _ Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" ._ Estaleir "Arataca" �
=�Pa,..àV'AVdA��:����������������A���AVAVÂ""IiõI!�

+�x+ Ultimas edições da

RECEBID�ip:I:aL�:r�R�O !�!� a."-*:;:::- •
T"'RAL Dr:: ALBE:,IO J�Nlt(t_S � ,�

I Cléop=tra=ww n,'," VOt, Wr"h�ilPe" �.•..,,:.:..��'..
'

..

' � SIPPEL E ARI MACHADO �����, A vida de Juan l L/, ir Er.co Verlssimo �:-
m Anchteta=ç-v diverso 3L ""es �:�

� lJ1l0DLA._ESTIA§ ��
,

Com
� O Cooperatr.ismo ao at..unce de todos - -

por Luiz �� �
��

� Arna-al �
� Letras Riograndenses -- p ir Guilherme KILIg e � preços

$ Ne'ly R. Carvalho � UOUA �� especiais e

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio () �
horas marcadas

I-I e r v é

�...,,-,Yocabularto Sul RiO-L, .:ndense-por Luiz Carlso �."
Raios X

de Moraes

\S�
�� DiaterP'lia

A Invasão de Seio Bor.;a--por Osorio Tuyuty e Raios Violeta
� Oliveira Frenas m

!��----ii!l!i�f4'�J�;,� '�-��:Y.�---�,"-,,_;;�,,,,,_...=,�,_,..,.� li Rua Felipe Schm.idt, 38
---------,------------- ��(q)!!i ��jif��.. !l!!i.!$� '(�� -��-��� 'ié� !!

M M &3b&i!i sua: JlIwre: 1I1

••••'.&.�-------e------- .. -@��������G� ����������m-----�
.

� �
� ���� �'-----

Companhia "Aliança da aia" i.i; A·....�..L.... te b ,
FUNDADA EM 1870 -:� len oe em.

GO

Seguros Terrestres e Maritimos = I
Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"J Brasil ••

G

Agentes, Sub-Agentes e ReguladQres de Ava.rlas em

do Brasil, no Uruguai e nas prin�ipais praças estrangeiras.

1·....
Agentes em Ftortanopol is : .1

Campos Lobo & Cía. �.
Ge

I Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 ���"

B TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfANÇA ii � .

I Escritórios em Laguna e lta]aí o �
I

�.�.�
.

• Sub ..Ag;ôntes em Blumenau e Lage� m �
I �

.

•�.GG...GG·_----.-----�OO.S$$$�� ��t����e$��-----

Matriz:

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v1 ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

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

arc:hivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

Linda Vi5ta Pancramica.
Esplenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua potcuet,
Terrenos completamente plcrioe.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 rnetros da Ponte Heri.lllo Luz
BOa õo 6�aràe Quartel feàeral. em construcção,

60('1 - r upo E5colar José Boiteux.
a 5éàe ào Districto Joãa Pzaaóo,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianop0Iis á JoãO
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàade se encarrega da construcção àe Préàio9

0.9 lótcs aàquir.ào5.meàiante o poqcmento àe uma antroõn á
unstc e o resto te em pcqcmentcs menanes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

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

Agente de Vapores
EncarregaAse de classificação, medição é EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

.'

':----',' ':"..,�._.... " .. " .... --, �, .... -.- -- - -:-'_ .

____...._ ..._;_ � _'____ ;.;:._;____;_:.__.:......::.�_,__, ..•�. ':101..._ ...... _ "\,,.,.

Adolar SchwarzFabrica de Moveis Catharlnense
DE

Paulo Schlempei'
DEPOSI1 O E E�;CRIPTORIO

Rua Conselheiro MAfra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tetenhone n. 1632

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

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

todos 08 Estados

Formidaveis sorlel.. proprlol, Ir=::l
por semana, todas as segun
das, terças e sextas-feiras,

Extração com globos de cris:al.

maxima lisura ti honestidade, pois, OI ser
t@ios s!ío presonciado. pelo po:_1
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GAZETA

O

� o, Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda
G'�:����������������������������������������.
�
G T U F F�I A M I N & I R M A O S•
•
e
fi
•
�
•
•
•

I
.,
•
•
G
•
"

::
•
•
•

o
I
Z
bI
s
-

LINHO BELGA de 2.20 IllS. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000

o:Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000
-------."S"'�,."'S'''t''----__�

Luvas
......

e�Carteiras

OLuvas de pelica de cabríto da melhorjqualidade
.

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000g' UJCarteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 50$, 35$, 40$, .•..
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 I

----------���-�--------

Capas de borracha

�I� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. )00 ,"
� Idem» » » »» 160$» 120$000 UI
� Idem» » l> » finissima de 200$ » 180$000

c(� Idem» » impermea��e��ensde 220$ » 180$000
� Meias Mousselin
H I-� Meias Moussetin ultimo tipo modemissimo 9.p, "lOS e 11 $000
� Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por

-

14$000
MORIM de cores sortimentocompleto de 1 $6 Por 1$200 � Meias de seda natural, reclame 7$000

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

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

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

o
> I

! bJO 0- • o
. o -c( •

i.o Rua Felippe Scmidt �ASA TRES IRMÃOS, T. E L E F O N�E N S.'• iiiiiiiiiiiiiií,lé ;; 6nica que vende as suas
ll'§l!1 LI. I

I!:.·.. (IJ. 2 2
mercadorias 20·,.maisbaratcque

1.401 C) I·.•
·

� as praças do Rio e São Paulo, •

I visto serem as suas compras fei
tas dirétamente.

• •

11000 mts, de retalhos para liquidar CI redução nos preços 50·r i· �
fiO

.

-

--�. ..
• � -� •• 00

· ..... ..... .

J

o -o
e----------------� o o 0---------------.
o 0_ " é o-orgulho do povo • _

o fj
• o-ode FLORIANOPOLISe-o o

correspondendo prazenteíramente a grande confiarlça e indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia e da modd nesta linda Florianopolis, está vendendo

os mais variados, vistosos e belissimos padrões de sedas .

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que os preços serão
mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidação
As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa
I.;asa Tres Ir.nãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos fínos
100- .

- 0.
o

G U E R R, A
•

UJ

c

hI

tO

«

;

I

o G---------·------===.O G---------------e o
o • 0=. • •
o. E S T�A M P A. Fi I A � CAoSACOS DE PELE E ••
Seda Lamé de 6$500 PJr 4$500 � RENARDS
Seda Pelica' CI50 cores de 7$ Por 4$500 �
Crep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 �
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimentoJ de �:O �

cores de 8$ l or '5$000 �
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ ., 6$500 �
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 _cores de 12$ 8$500 �
Toil fie Solec] todas as cores de 7$5 i) 5$500 �
Seda Pelica estampada de 10$ » 6$000 l�
Toil de Soie estampado de 13,$ ,) 9$000 r�
Seda listada moderna Cf diversos desenhos de 1 0$ � 7$000 �
Sultaneta, sortim .nto de 40 cores de 9$ o 6$500
CREPE MONGÚL FRACÊS sortimento completo de

todas as cores de 13$ » 1 0$000
.

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$» 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

nhos modernissimos de 8$ » 6$00D
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1 0$0 JO

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por
Capa de pele de
Renard de diversas qualidades de
Idem, idem idem de

550$000
Por 110$000
» 50$000
» 100$000

15()$
100$
200$

--------����--------

Colchas de Seda

Colchas de seda com 3 bicos 36$óoo
Colchas de seda com franja 40$000
--------�'1���--,-----

Linho lrlandez para homens

Linho Irlandcz para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 2()$, 22$, -24$, 26$ e 28$
-------����---------

Linho e Cretone

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

Sedas ultra modernas!

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
)I 1 9$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16�ooo
» 40$000

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento�de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crêp de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Yeltudo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$
Estamparia das mais ricas e mais modernas dI) RIO e São Paulo

encontrar-se-io só na Casa lRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de
---------���-------------

Morim de côres e opala
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A GAZETA

"'�,Grande cOnourso desporti
\,

,), vo de "A Gazeta"
,SE,RlE A:-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tamandaré
,
SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li-

"

'mões, São José, Palhoça, Biguassü e Tijucas
---��--� AS BASES PREMIOS

historiaPelaA Gazeta
_----------1--"", "

Médicos Advogados

nossaIndica:
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 20 DE NOVEMBRO-S. FELlX

1729-0 marquez de Paranaguá-Nascimento de
Francisco Villela Barbosa (depois mar auez de Paranaguá), estadista e

poeta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro e Ialleceu a' 11 de se

tembro de 1846.
1830-Assassinato de Libero Badaró-E' assassinado

em S. Pauio o dto João Baptista Libero Badarô, redactor do Obser
vador Constitucional. "Morre um liberal, mas não morre a liberdade",
disse elle anles de expirar. Este assassinato embora devido á vingan
ça partidaria, produziu então a mais profunda impressão no "paiz in

teiro, porque Badarô era jornalista .

1835-0s «cabanas» são derrotados-Os revoluciona..

rios Cabanos, do Pará. atacam Breves e são repellidos pelo capitão
Pantoja (ferido em combate) e pelos fogos da escuna Leal Camela
ense e do hyate Mundurucú. Estes navios eram commandados pelo
segundo tenente Filippe José Pereira Leal.

Peru a entrega õcsaes p'�emios, -0-
i����o ��rl�3�� ..�i�;z�ta��or��: DIA 21 DE NOVEMBRO-S. COLUMBIANO
niza.rá um excelente festival ões- .1847-Morte fundador de Petropolis-Falleceu em
por+luo cam atraente programa. Petropolis.o seu fundador, major Julio Frederico Koeller.

�I O melhor jogador I' 1851-Coni'enio de alliança-Em Montevidéu os pleni-
I 4Ué::

de futebol? potenciarios do Brasil (Honorio Hermeto Carneiro Leão), dos gover-
-,' ... '

.' . ,,�, . nadores das provincias argentinas de Entre Rios e COI rientes (dr •
.§..E'RIE B Diogenes José de Urquiza) e da Republica Oriental do Uruguay

(dr. Manoel Herrerary Obes) assignam um convenio especial, com o

fim de assegurar o modo e meios de fazer efíectiva a alliança contra

hida pelo tratado de 9 de Maio do mesmo anno, contra o caudilho
oriental Oribe, e dirigindo-se agora contra o seu alliado e mentor, o

ditador de Buenos Aires, d. João Manuel de Rosas.
I 889-Adherindo á Republica=C directorio do antigo

partido Liberal em reunião, resolve adherir á nova fôrma de govér
no prochmada a 1 5 do corrente pelo general Manoel Deodoro ds
Fonseca.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Cesar AvilaDr. Diariamente, pvblicaremos quo
ro coupons, oiviàiàos em àuas
s�ries, ccbcnõo aos 5 clubes àa
rapital, ou sejam as filiaàos á
f. r. D., a série A; 12 aos clubes
ào Estreita, roqueiros, 5aco àos
Limões, 5ão 10sé, Palhoça, Bi
guassú e Tljucca, teàos não filia-
àos, a série B.

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, R 6AZETA quer res-

17 horas ponàer aos seus leftorce essas
interessantes perguntas: ,

.. Qual a melhor jogaàor õe .íu-
teból?

,

--Qual e clube àe futeból mais

j simpática?
'

Dr. Pedro de Moura FerrO Pl'eenc:hiàos e remetiàos a esta
Rl'àação os coupons que publica
mos àiariamente,--aos àomingos,
ás 9' haras, far-se-á a apuração,
com a presença àos interessaàos.
HOTA: Os raupons àe uma sé

rie, que fôrem err-nôumente precn

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

I
[oqcõor àe outro série, ser-ão inu-

Telephone n' 1548 tilizaàos na apuraçã_o_.__
mmr I Qual o melhor Jogador

Accacio M(QJ S�e,::� 'A

5erão conferiàos aos primeiros
e segunàos lugares. Para a série
A, àa qual farão parte Atlétira,
Avai, figueirense, Iris e Taman
õuré, "A 6azeta" confe.rirá uma
rira taça, com gra,uQçqo em -mfJ1'O;
Z. lugar 1 bola rlpn , i,tlgr�s'(]. Ao
melhor logaàor àe futeból'·rI. 'lu
gar, uma meàalha pe ouro; Z. lu
gar uma meàalha àe prata. Rara
as clubes e jogaàores àa série B
publicaremos oportunamente as

prernloe que estão senào ruiàa
àosamente astuônõoa.
HOTA--Os ôogaàores õos clubes

filiaàos não serão coaelõercõcs
àentro àa ser!e B.

Ex-assistente do
Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)SartoriCesaro-,

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em
.

iante dia
riamemente á R.Il ajano,51

P1;:,ne 1.618
UM FESTIVAL'

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinadas

Hemorrhoidas: - Tratamento
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

•

rerra tem seu escrip- (nome do jogador)"

(no'me do jogador) ,',
tório de advocacia á rua

.: _\

(clube a que pertence)clube a que p'e'rtençe,ojogador
Visconde de Ouro Preto

(nome do votante) I
_.

n. 70. - PhoJ1P' 1277.-

Caixa Postal, 110. Qual '0' clübé de futebGI
mais simpatlco?

SE'RIE A

Rumo a São
Paulo

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'RIE B
Irradiação
da Alelha

nhaDr. Ivo d'AqUi�Advogado
BLUMENAU

Dr. SYLVIO BlIFERRARO RIO, 22-Diz um matutino:
A estação alemã DJA, onda «A' última hora, chega-nos a

31,38ms., irradiará amanhã o noticia de que seguiu, estrada
programa abaixo, para a Ameri- Rio-São Paulo afóra, um au

ca do Sul. tomovel. Nele, viajava o sr. S®
A's 23,15 corresponde às lsa Costa, Ministro da Fazenda.

3,15 hs. no Rio de Janeiro e Nova conferencia no Club dos
7, 1 5 às 11,1 5 hs. Duzentos?»
23.00 Anuncio OJA (alemão, -N-a-s-gr-a-nd-e-s-Iu-t-as-q-ue-d-e-sd-o-.espanhol). Canção popular alemã; bram no campo da actividade 50.

23.05 Radio infantil: São Nico- cial ou commercial, o espirito mo-
lau e os animais. Lenda de Sepp demo e bem equilibrado utilisa o
Bauer; 23.40 Entremeio; 23.45

telephone como a mais inprescin-Ultimas noticías (em alemão); divel das necessidades.24.00 Para o crepúsculo do Do-
mingo; 00.15 ° nosso concerto

para o Domingo; 1 . IS Ultimas
noticias' (em espanhol); 1.30 Da
Emissora do Reich de Munich:
Nas montanhas. Ceremonias á vol
ta dos defuntos na Baviera Alta. I RIO, 22 - Na Câmara, em
Cooperam: Elise Aulinger, canto- terceira discursão, foi aprovado.
res populares e crianças de Ber- o projeto que autoriza a abertu
chtesgad(m; 2.15 E'co desportivo; ra do credito suplementar de ••••
2.30 Concerto de orgão; 3.00 5.600 contos, para pagamento
Ultimas noticias{em alemão);3.15 da gratifitação provisoria aos 1un
Leitura do programa (alem.,esp.). cionarios do trafegc. p���IlI-tele-

RESIDENCIA- Rua Este- ClC Limitada 5·!. ala. I
O mai� importante da semana. glafico-; Esses, projeto perm�aece

ves Junior N. 26 CIC. Aviso Previo6'(. ala. Despedida DJA, (alemão, espa- em redação fmal, para depois su"

'_� Dr.. Renato _ I
r nho!). bir á sanção presideneiill.

I
TELE�. 1.131 [. Prazo Fixo g.(. ala.==Barbosa== �iiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiii� 2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da Ca-

ADVOGADO sa Três [rmãos.

F::d�r��-:o�;:�t��. � CO�o;��:� "��r!��s: Z A

::::::::::::fumes
Royal Briar ��.

.===�=:::::::=�==� � PJ

PASCHOAL SIMONE S. A. Concurso de Belêza instituido peja Emprêsa dos Co- 1 ConcuFe:o de BELEZA
roados para julgar qual a senhorita mais Bela de Florianopolis. �O pleito inicia-se em 23 de Novembro corrente e encer- \rár-se-á em 23 de Janeiro de 1936 efetuando se a apuração hnal •

no dia 24 de Janeiro do ano vindouro. �
FORAM INSTITUIDOS 15 FINISSI\10S PRE,

tl�MIOS, que serão oferecidos aos concur(entes, por ordem de elas·
�sificação no CONCURSO.

IH Assinatura° julga'llent:.J será feito por meio de uma comissão de Ju- H'ri-oS TRÊS PRIMEIROS PREMIOS SÃO: �

1 :950$��O�remio-Uma maquina de costura Singer no vaIOI de � ,

",',';,:;_ f2piUl?Ql1,
d'A GAZETA

��w��:a;r�r:&::�� :ft �

, .,

,

(nome do clube)(nome do clube)Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralol
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

,
-

I (nome do votante}
�,: '(4;

I, Dr. Ricardo "��B����d���=--==--==--==� I Gottsrnann
anco e

Dr Aderbal R. 'Ex-chefe da clinica do Hospi-
Créd ito PO-

da Silva tal de Nürnberg, (Professor pU lar e Agri-Advogado Indórg Burkhardt e Professor
CO I a de San-Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) Erwin Kreutér)

Fones 1631 e 1290 Especialista em cirurgia ta Catharina
geral

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

, operações de plastica
I

CONSULTORIO---Rua Tra
jano N. 1 8 das 1 O ás 1 2 e

das 15 às 16 1 r2 horas.

TELEF. 1.285

_I' J I

Escriptorio :-Rua I 5 de
Novembro n. 50

(Eàificio raixa Agricola)

TELEPHOHE, 58

(noine do votante)
\-_'-

Para os pos
tais telegrá

ficas

Dr.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Por-mnõo pela faculàaàe õe

meàicina (la Universiàaôe ào

Ria àe 1aneiro. Ex·interno,
par concurso, ào Hospital àe

Pranto 50rorro e àa Assisten
ria Publica ào Rie àe 1aneiro.
rom alguns anos àe pratira nos

serviços esperializaàos na Pra
fessor 5anson, na Ria àe 1€1-
neiro .. na Policlinica àe Botafo·

ga .- na Hospital àe 5ão 10ão
Batista ào LaÇJôa e na Hospital
6affré--6uinle).
Chefe de c1inica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

(Soc. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

I

"es. Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva ii
Saback �

I

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOSADVOGADOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
RUA TRAJANO, 33
TelefonL, 1287

dos CIN,:FS �"COROADOS"
"

VOTO na Senhorinha __

LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

ralxa postallZ9 Tel. auto loe4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

. 1

Dentistas

Luiz Freysleben
rir urgião lDentista
RUA DEODORO, 30

Tvpographia, Estereotypla
encaàernação, Pautaçõo, Tra
balhas em Alta Releva etc.

EL.EGANCIA GOSTO

apit,al
TRA.JANO

BOM

A
E

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

e

Ano Novo

RUA DA RUAESQUINAMAFRACONSELHEIRO

, .. ;:t;.' -

t ....

������-_------------- :--�------------------------------------�--------------------------------------���--���----------��--���....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO SEU--

--I REX
apresenta a grande artista KATHARINE HEPBURN

Domi ngO I � F�MIDAVEL TRABALHO PARA A R_K O, R_A_D_I_O_

I � «lINHA NAS VEIAS, hO MESMO TEMPO, O SANGUE AZUL DOS NOBRES E O
r SANG L JE I SANGUE ARDENTE DOS CIGANOS' ! ... »

6 112a:8112 •

.

dr
«-NO PULPITO ELE E'RA O PASTORoo"�TESTANTE QUE GUIAVA AQUELAS

C ALMAS; FO'RA DELE, UM SIMPLES HOMEM QUE TINHA, TAMBEM, O DIREITO

PREÇO: Ig nO AO AMOR!-MAS �TAO COMPREENDERAM ASSIM... -»

1$500
__I 1

.

I q-A HISTORIA DE UMA GGANA Q���VOLUCIOf\lOU UMA ALDEIA E INSPI-

I ROU UM GRANDE AMOR !-»
1-

A voz

,a �ONCURSO DE BELEZA DOS CI·
NES COROADOS

DO POVO

Festividade Já foram impressos cerca de 20.000
de Santa Ca- coupons para serem distribuidas com

ril1la as estradas dos Ccrrôados .

durante o pleitoHaverá realizar-se, segunda-fei
ra proxima, com o brilhantismo e

a solenidade tradicionais, a lestivi
dade de Santa Catarina, padro
eira do nosso Estado.

As autoridades religiosas esta

beleceram o itenerario seguinte pa
ra a prosissão:

Praça 15 de Novembro (lado
do palacio do Governo), ruaFeli
pes Schmidt, Deodoro, 28 de Se
tembro, Arcipreste Paiva, Araujo
Figueiredo, P. Miguelinho, Anita
Garibaldi, Avenida Hcrcilio Luz,
rua Tiradentes, Praça 1 5, Cate
dral.

RHIVER5ARI05

Dr. Thiers Fleming

o caso requer.

LOURA5 E mOREHAS

Lilian Wanderley
Lílían, pequena maravilhosa!
Florão da sociedade florianopolíta

nal
Tanta beleza em tão upetit jeune"
VOC!. Ltlían, nasceu para as nos

sas praias. para nossas festas. en

fim. para dar graças e béleza em

tudr, onde estiver.
Você. tem um sorriso tão garôto

que deixa muita gente pensando nêle.
E. toda essa gente que se julga alvo
de seu sorriso. desanima. porque êle
não volve a atenção fixa.

E' voluvel como seu olhar.
E' déíforme como você.
Quantos castelos já construidos.

você derrubou com um pequeno sôpro
de indiferença para com os constru
tores. bisonhos em amôr, que não
vacilaram em coloca-los sobre um

pedestral de lindas palavras suas.

Alice Bíttencourt que o diga••.

Dom Neça

-Antonio Sprada e srta. Ma
ria Salomé Elias, solteiros, natu

rais deste Estado e residentes
nesta Capital.

tõados, é concorrendo com seu

vtoo no «concurso de Beleza».
'Dentre de pouccs dias serão

expostos os 1 1 premias restantes,
que ainda não chegaram em mãos

da Empresa.

deV .rão depositar os votos já as- unlar Isuas aspirações, na esco

sinadas. Iha da Rainha dos Cines Ct,J'
E' enorme o entusiasmo que

reina entre os apreciadores do belo
sexo, com relação a marcha do Con
curso dos Corõados. Ainda hoje,
recebeu a Empresa, mais um Pre'
mio, oferta da casa �icelanea,
cujo mimo foi ho.e mesmo ex

pôsto na montra da Casa a Ca
pilai, que muito gentilmente es

tá fazendo a exposição dos mes

mos.

Os interessados no concurso de
verão procurai as urnas na en

trada do Cine �oyal e Imperial,
e o lmcerio do Estreito, onde

Nos, que destas colunas acom

panhamos o desenrolar desta tão
útil quão interessante campanha,
aproveitamos o ensejo para mais
uma vez fazer sentir ao público,
que o mico meio de fazer tri-

rHE6Am UHS ...

Do norte do Estado chegou
ontem o sr. Celso Ramos, inspe
tor escolar.

O combate de 17,
NOTICIADO POR ITALIA
NOS E ETIOPES
FRENTE DO TIGRE', 22 -As perdas italianas no

combate de 17 do correntejnos arredores de Amba Be
thlern, a nordeste da torrente de Reva, foram um capi
tão e dois ascar.s,

Os etíopes tiveram nove mortos.
Sabe-se que uma coluna italiana foi surpreendida

quando chegava a Makallé e no dia seguinte sofreu oito
ataques que repeliu.

A avíação italiana descobriu na região de Antallo
um grupo de tendas, mas não percebeu nenhum movi
mento do inímigo.

Procedente de Tubarão está nes

ta Capital o sr. dr. João J. dp
Aquino, engenheiro agron(lmo.

Florianopol is X

Tijucas

Dr. Valmor Ribeiro

o re�justa'"
mento dos

civis
RIO 23 - Desde ante-ôntem

se acham ultimadas as tabelas do
reajustamento das pagas dos funcio
narias civis da União, as quais,

Helio �lum dentro de algumas horas, serão

Pelo C t C I h remetidas á Camara com a men-

h
.

om e.. lape � c

eHgou sagem do Governo.
oJe a esta capita (, Jovem e-

b II· BI I· d I d G' Colhemos em fonte a so uta-
IG um, ap rca o a uno o I-

d b Inasio Paranaense. mente autoriza a

excl
as ta e as

do reajustamento exc uem expres-
samente os primeiro escriturarios
das repartições do Distrito Fede
ral e das Delegacias Fiscais dos
Estado�, bem assim, os servido.es
de outros ministerios com funções
equivalentes ás daqué'es empre

gados de Fazenda.

Procedente de Lages encontra-se

nesta cidade o nosso destacado
conterraneo sr. dr. Valmor Ri
beiro, competente clinico naquela
cidade, onde é fazendeiro e po-
litico influente. ,�

�

Fechado em um cir

co de fôgo
Em dias da semana passada

na localidade de Tamborete, mu

nicipio de lmaruí, quando queimava
uma roça de cana, de sua proprie
dade, o lavrador Diniz João de
Campos, solteiro e com 1 8 anos

1.Ie idade, sem que houvesse pre
sentido, sentiu-se, completamente,
fechado dentro d : um circulo de
fogo.

Lançando contra as cortinas
de fogo, Diniz conseguiu trans

pôr o circulo igneo, evitando de
ser queimado vivo, falecendo, po
rem no dia seguinte, vitima das
queimaduras entre as mais cruci
antes dôres.

ADDIS ABABA, 22-Uma comunicação publicada
esta tarde anuncia que os abissínios surpreenderam uma

coluna italiana em Marcha de Makallé para o norte, in

flinglndo á mesma sérias perdas.
No decorrer do combate corpo a corpo teriam si

do mortos um major e varias soldados italianos que te ..

riam batido em retirada.

ASMARA, 22-0s italianos
encontraram tropas do rns Seyoum
em Amabas Alma localizadas a

7.000 pés de altura ao sul de
Makalé.
O inimigo foi derrodo após

violento combate.
Ao retirarem-se, os etíopes le

varam seus númerosos mortos e

feridos.
,

As perdas italianas tambem
não foram muitos pequenas. O
ras Seyoum escolheu esse local
para atacar o adversario (. ue é
uma excelente posição no ma-

Ma: U II 725 residencia de A. menta em que um batalhão ita-
Gentil. Eano passava por defronte das

Manual. 747 Agencia Geral tropas nativas. Oras Seyoum saía Realizar-se-á, amanhã, no es-

Loteria Federal. das posições que ocupava na tadio do Tijucas S. C, daquela
Manual 758 residencia Altino montanha. . cidade, uma interessante pugn

de Ol.veira. Depois que chegaram tres ba- amistosa entre o quadro local e

AI u 11 748 residencia dr. joa- talhões e um esquadrão de cavar Florianopolis F. c., desta capital.
quim Ferreira Lima. laria italianos, os abexins com � Os elementos do Florianopolis

Automatico 1.477 Salão San- çaram a recuar pois estavam sendo F. C., partirão, amanhã, ás 11
tos (Barbe iria] de Olímpio J. dos ameaçados de serem cercados pe- horas, num ônibus, da séde á ru

Santos: Ilos italianos. Joinvile.

Aniversaria-se hoje o sr. dr.
Thiers Fleming, engenheiro che
fe do Serviço de Fiscalização das
Obras do Porto de Itajaí.

Marcilio Medeiros

De Curitiba regressou ôntem a

Ocorre hoje o aniversario na-
esta capital, o academico de di

talicio do sr. Otavio Schieller, reito Marcilio Medeiros.
deligente representante comercial.

fRZEm AHOS H01E:

o sr. Henrique Luis de Costa,
telegraliste:

o sr. lraci Siqueira, dedicado
funcionaria das oficinas da «Im

prensa Oficial>,
a senhorinha Lourdes Zomer,

filha do sr> João )nacio Zomer;
o sr. Carlos da Costa Perei

râ;'residente em São Francisco.

OUTROS PARTEm

A PERFUMARIA HOVE�
NIA, DO RIO DE JANEIRO,
farà, distribuir, amanhã, na

matinée das moças e á noite, no

ROYAL, muitas amostras do fi�
nissimo pó de ARROZ HOVE�
NIA e. á noite, no IMPERIAL
distribuirá as amostras do exce

lente pó de arroz FLORACY.
ambos acreditados produtos da
quela Perfumaria.

DA SETE MIL PE'S DE
ALTURA

AMOSTRAS DE PO'
DE ARROZPara o norte do Estado seguiu

hoje, o sr. Liborio Soncini, Iun-
CÃES Á SOLTAcionario Estadual.

Club. de Re ...

gatas Aldo
Luz

O branco e encarnado, tam-
Ha muito que se vêm ve- f

.

bem, não icou atráz, e orgamrificando a existencia, nas ruas
zou, com sua turma, para ama-

e praças centrais da cidade nhã, em Coqueiros, defronte a re-
e nos arredores, de inumeros cães id

.

d it I· t W'II H f
d·

.

f
o SI encia o capi a IS a I y o -

va lOS, que muito en eram e pe- f T feijoada á
rigam a nossa linda Capital. bema.nl�'

uma magm rca

B fiéi d d
rast erre.

ons e I IS guar as a pro-Ipriedade, os cães, especialmente
os sem trato algum, estão sujeitos
a uma molestia virulenta perigo
sissima-a raíva canina, ou a hí
drolóbia, Conforme li vemos ciência
existe na localidade de Lagôas,
cães atacados desse horrível mal,
que tão inlaustosamente vitimou,
ainda, semana passada uma linda
criancinha, filha do Icasal Zanella,
de Laguna.

Convem, pois, que as autori
dadts municipaes, sempre, tão so

licitas em atender ás necessidades
da população citadina, empre
guem as medidas draconianas que

Partiu hoje para á Capital da
Republica o nosso estimado con

terraneo sr. Edgar Araujo.

Seguiu hoje para o Rio de Ja
neiro o joven Luís Pinto.

PELOS CLUBEs

Clube Lira Tenis

6EHTE NOVA

Está em festas o lar do SI. dr.
Pedro de Moura Ferro, provecto
advogado nos auditorias do Es
tado, e de sua exma. ) esposa d.
Laura de Moura Ferro, com (l

nascimento de um robusto meni
no que tomará o nome de Edi
son.

A. C. Telefonlca Catarlnens,
avisa qUI Instalou os slguln

tes aparelhos:

Amanhã ás 9 horas o vitorio
so clube da colina uminiciará
explendido cocle-tail.

Clube 12 de Agosto
O veterano e simpático clube

da rua João Pinto abrirá os seus

salões para uma animada domir,
guelra.

HABILITRÇf!!lo

Estão se habilitando para ca

sar, no Cartorio Registro Civil,
desta capital: Waldemar Gonçal
ves e srta. Lucia Maria Galoti,
solteiros, naturais deste Estado,
e residentes nesta Capital;

ALUGA-SE O sobrado e

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

tratar na mesma rua n. 41

Lavando-se com o Sabão

"Ulrqern Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. -·Jaínville
�����������������- (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro é a'!!_rrecimentas••

":, "; :-" i I -.', �- ;
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