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RIO. 26 6'_ Corre corn insistência que
pitão Luis Carlos Prestes, que já se acha
Brasil, assumirá dentro de poucos dias
mando geral dos rebeldes.

A extensão

os

movimento

RIO 25-Sabe-se que o movimento tinha ramifi-

cações em 'Alagôas, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

São Paulo e Distrito Federal.
. .

. ANO II I Florianopolis, Terça-feira 26 de Novembro de 1935 I NUMEHO 375
Em Pará e Alagôas chegou a verificar-se a tentati-

va de levante que foi logo abafada.
Nos ·d�mais pontos as providências enérgicas das FORÇAS QUE

autoridades fez abortar o plano, antes de sua consecu-

ção.

Como o governador pernam
bucano narra os acon

tecimentos
RIO, 25 - O sr. Getulio

Vargas recebeu do g(,verna�or
interino de Pernambuco, o segum

te telegrama, transmitido ás seis

horas de hoje:
'iApós 22 horas de comba�e

no largo da Paz, entrada da Ci

dade pelo bairro de Afogados,
1

cs r�.beldes começaram a ceaer

terreno, entrando em franca reti

rada para a Vile Militar de So-

.corro, onde se organizaram de

femivamente. A esta hora apres

ta-se pnra partir para o novo lo

cal de combate a tropa federal

do vinte e àois B. C., chegada
da Paraíba. Tenho a satisfação

J de comunicar a v. excia. I) alto

csoirito- de disciplina e heroismo

d� nOS5a Brigada Militar, cuja
mora] é excelente. Aguardamos
providencias indicadas nos tele

gramas de v. excia., esperando,
ao meio-dia de hojP, a chegada
do cenernl Rabelo. A policia es

tá i�iciando agora I igorosa bati

da aos elementos comunictas que

infestam a cidade. Julgo indispen
savel, para completo êxito das

medidas que es.arnos tomando

em beneficio da ordem legal, a

d d
.. "

decretação do esta o e SitIO .

O CHEFE INTEGRAL! STA
NÃO FOI PRESO

tUO 25 - O sr. Madeira
de Fleitas declarou á imprensa
estar o chefe nacional do Integra
lismo viajando para esta capital,
num avião pilotado pelo aviador

Ribeiro de Barroi.
O sr. Plinio Salgado passará pelo I
Ceará ou voará diretamente pa

ra o Rio, segundo lhe permitta
a situação creada pela explosão
do movimento subversivo no Nor-

te.

UM VERDADEIRO
COMANDANTE

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

•
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PARTEM Dois rádios das rebeldes Preso o Secretario da Justiça
RIO, 25 - Noticia-se a prisão i

do secretario da Justiça, do go-
e

verno de Pernambcco, sr. Nelson 4

Moraes Coutinho. i

Essa noticia, entretanto, não )

foi confirmada. t

A. V. 4-Sul do Brasil

RIO 25-0 �nente�oro-�����������.���_��I�I�I��������i�����nel Pit;to Soares, comandan- �

��d�a�!; ����be�q����elte�� QUE REDIME OUTRAS ATITUDES Ce.mmentos q�ôndo defendia a

autoridade de seu comando. RIO, 26-0s jornais noticiam que o governador gaúcho conferenciou telegra-
Mesmo assim, com um ficarncnte com o presidente da República. Dessa conversa resultou fazerem-se tré

grupo de oficiais fieis, assu- guas á agitação politica reinante entre os governos do Rio Grande do Sul e da Re
miu o comando duma das pública.
unidades do Exército, achan- O gal. Flõres informou ao presidente Getulio ter tomado energicas medidas

do-se em ação contra os re- preventivas contra a perturbação da órdem, estando disposto a defender o regímen a

)Jeldes. todo transe,

O SENADO APROVOU O
ESTADO DE SITIO POR

TRINTA DIAS

RECIFE, 25 -Wartiram da
Paraíba.. afim de auxiliar os ata

ques aos sediciosos, o 22' B. C.
e a 7 a. bateria de artilharia de
costa, além de um batalhão da
policia daquêle Estado.
Tarnbem embarcou de Maceió

para esta capital um batalhão da

Força Policial, além do 20 B. C;
em trem especial.

Da Baía, partiu um batalhão
da policia e de Fortaleza, um

contigente de metralhadores.

RIO, 26-A policia interceptou rádios transmitidos
pelos rebeldes, contendo proclamações dirigidas ao Exér

cito, á Marinha e ao Povo Brasileiro. Ontem, ás 21,40
hs., a policia interceptou o seguinte rádio:

«Os lacaios do imperialismo, e a camarilha dorni- O bombardeio das-posições
nante já estão tremendo de medo. Luís Carlos Prestes". rebeldes

«Viva Luís Carlos Prestes! Pão, Terra e Liberdade! Per- RECIFE, 26-Ainda hoje,
nambuco nosso. Pelo Rio Grande do Norte, por Pernarn- a artilharia de montanha
buco E' pelo Brasil!» bombardeará Afogados e a

Outro rádio dizia assim: «R. B. 2-Para A. V. 4- aviação e outros parques da
Sul do Brasil. Chegou o momento. Abraços. XXX». artilharia bombardearão pe

la manhã a Vila Militar de
O ZEPELIN AGUARDAN- CASSADAS AS FERIAS E Socorro, recem-construida pe- 'j IDO LICENÇAS lo gal. Manoel Rabelo por

RIO, 25-0 Telegrafo Na-
. . sete mil contos. I

I ciotíal il}I0rma que o Zcpe- RIO, 25 - �. mm�stro da

lin está bordejando entre Re- �uerra cassou as .fenas, licenças e

cife e Maceió, aguardando dl��e?sa de sei ViÇO de tedo os

oportunidade para amarrar oficiais e praças.

em Recife. O ministro da Marinha desde
_ sábado chamou com urgencia a

A SITUAÇAO NO RIO GR. esta capital o comandante Herco-
DO NORTE lino Cescardo, capitão do porto e

delegado do Trabalho Marítimo
em São Francisco, Estado de S.
Catarina.

RIO, 25 - Reunido o Se
nado em sessão noturna, aprovou
o estaco d,; sitio para todo o

país, por trinta dias, por 25 votos

contra 3. Falou o senador cata

rnense Artur Costa, defendendo
a medida.

AS SAS
GUARNECIDAS AS LTNHAS
uA CENTRAL DO BRASIL
RIO, 25 - O general João

Gomes, a pedido de seu colega
da Viação mandou distribuir ao
longo do leito da E. F, C. B"
tanto na linha de S. Paulo, como

na de Minas Gerais, forçai fede
rais devidamente equipadas, afim
de evitar qualquer tentativa extre- !

mista nos vários tuneis. i '

TENTATiVA DE LEVAN- I

TE EM MACEIO' SEGUIRÃO PARA O NO�
TE O «RIO GRANDE DO

RIO, 25 - As ocorrencias SUL» E O «BAIlA»
havidas 110 Norte revelam que ;�RIO, 26 - Esta madrugadahavia celta articlI�ação ent�e os e- patirram para o Norte os'cruzado
lementos extremistas. POI� tam- res Rio Grande do sa, Raí
b M·'h·

a,
em em aceto ouve tentativa conduzindo munições e 'I:aterial

de levante, logo sufocado, não se belico.
registan�o acontecimentos de im-I

.

portancla.. APENAS PARTE DO 29 B C.
RECIFE, 25 - Nota da Secre

FALTAM NOTICIAS DO taria de Segurança de Pernambu.
INTERIOR co: «Os revoltosos que se encon

tram em Afogados e Areias, bair-
RECIFE, 25 - Não se tem ros desta capital, estão sendo com

noticias do interior do Estado, batidos pelas forças comandadas
para onde ha falta absoluta de co- pelo capital Malvino Reis, secre-

AREIAS E AFOGADOS municações, �eceiando�s� que tam- tario da Segurança, e ceI. Álon-
bem ali esteja se verificando al- so Albuquerque, comandante in-

RECIFE, 25 _ Areias e
guma anormalidade. terino da Bri�ada Policial, que

Af d ·1 ilit d S I
deverão desalOJaI-os dentro de pou-oga os

eCa ".1 ai
mi � ar e o- MORTE DE UM OFICIAL cas horas.»

corro nesta apita) estao em po- S b . b Ia e-se com a so t tder dos rebeldes. � '.
� u a cer eza,

RECIFJ:., 25 - �orreu em que não foi toda a tropa do 29
combate com os extremistas oca- B. C. que se sublevou. Parte
pitão Sampaio. permaneceu fiel ao governo.

RIO, 25 - Natal está intei
ramente' em poder dos rebelder,
cujas forças avançam para o inte
rior do Estado.
O governador Rafael Fernan

des, que transferiu o governo pa
ra Macaraíba, com a quéda des
sa cidade em poder dos insurre
ctos, foi obrigado a fugir para Ma
cáu, refugiando-se a bordo de
uma canhoneira mexicana, con

forme informa a legação daquêle

esvoaçam em

ao lume

A
'"

lor·no

país.
Desmente-se, assim, a noticia

divulgada sobre a morte daquêle
governador, conforme informára
ao Diario da Noite, o sr. José
Augusto.

Os sediciosos se movimentam

para tomarem outras cidades dos
dois Estados.

Na sessão da Assembléia Estadual, ôntem,
os deputados oposicionistas João de Oliveira e

Trindade Cruz, possivelmente mal-apercebidos da
natureza do movimento insurrecional do nordes
te, deixaram-se arrebatar pelos éstos revolucio

narias, proclamando a próxima invasão das
fronteiras catarinenses pelas tropas gaúchas, as

quais, aconselhou o primeiro dêles, deveriam ser

recebidas de braços abertos pelo nosso povo e

a nossa milicia.
Os inflamados discursos, aliás recebidos fria

mente por aquela Casa de Parlamento, não são

apenas lastimáveis nesta hora angustiosissima
para o regime, em que todos os verdadeiros de

mocratas.i--o sr. Flôres da Cunha inclusive-es

quecem dissenções e cerram fileiras contra o ini

migo comum.

Esses desastrados arroubos tribunicios, nes
te gráve instante nacional, de dois representan
tes ditos de um povo por índole infenso á violên
cia, bem alto dizem da excessiva liberdade e das
imunidades perdulariamente usadas e incompre
endidas na vigência do regime ora ameaçado pe
la sanha extremista.

Si mais atilados, deveriam os (bis precipita
dos oradores, com unhas e dentes, com o mes

mo ardor e o mesmo encarniçamento de quem
defende o estômago, dev .ríam defender a demo
cracia, como o único regime em que poderão me

drar a sua ociosidade parlamentar, os seus arran

cos e fanfarronadas, as suas tolices tribunicias,
tudo régiamente pago pelos cofres publicas.

mortos
RECIFE, 25-Foram prêsos noventa rebeldes nos

últimos combates, tendo se verificaào cêrcc de cem mor.
tos de ambas as partes. A luta continúa en;::drr.��é;l.da em
Afogados e Areias. No interior do Rio G. dv i'JOn� têm se
travado sérios combates.

'"'-:.......Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T :PARA LIMPAR PEÇAS DE[sal, pimenta, por uns 15 minutos. ""'"'''''WR",'''�''''''�I'''''''-=='''-�''''''::

'�
B 10NZE . No momento de frita -Íos, enxu· � mn· tAr �1. � ��� �l �� � etJ�t i� a

gam-se bem e passam-se na fal i- � � G.U Cli Iojl :y [t,!:- - [J !:iii Iij ,<",9 �1Y I�
Par:>. limpar peças de bronze, nha de trigo. Servem-se de- J ;;;_;.;;;;;:;;_;;;z;;;;,m;;_;;';559"W"';;;:m;�,,,õF.,,,,,,,,,",,,",;;;;,"""""""""__,"""",,,,,,",,,,,",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,",,,,,,,,,_,,,,,,

deve-se eu:pregar uma mistura de po}s. de prontos, com o ,seguin�,e Isal com Vinagre, que produz

ma-I
molho: I colher de manteiga hgi 1-

gnifico resultado. ramente derretida, pimenta, sal,
salsa picada bem fina, mistur a-se

PARA LIMPAR METAES e coloca-se por cima 0(. momento

de ir á mesa.
Solidarios com os seus co- ba'histas. Logo, os direitos

legas de Itajaí, [oinvi'Ie e dos trabalhadores e dos PJ.
São Francisco, os nossos cs trões estão g .rantidos por
tivadores mantem-se em pa - lei.
rêde pacifica. "'W�"'=""'=='''_._"""""",",,==�

13lThete
-

�

O comércio vive momen-

tos de dificuldades, sem po
der movimentar os seus gê
ueros de exportação.A greve
que se alastrou aos vários
pontos do norte do Estado)
tende a trazer sérias dificul-. V. Exa. cr rtarnen;e jà tem

"'ii>
dades aos nossos exporta-I ouvido fahr alg.-ma cou-a scbre
dores que não pódem, de o <unico pintor anatornico» que

S fórma alguma, estar á rner- e:<istõ: na nossa querida Desterro,

i\cê dos caprichos de agitado, PlnlOT esse que atende pelo no.ne .

res que proliferam nos meios de Luiz Fran '0. O que esse .n-
de proletários estivadores, divicuo é ou fdZ é lá com aro,
porque isso redunda em pre- licia que V, EXil. dirij� Ião (la

juizo estrondoso, não sendo contento eh =ituação dominan'e,'/
possivel-c crêmos-vsatístazo. Mas, eu s("mp:e me perrni: ci

I

os seus compromissos com. conv-rsar é< b 1",1a ou 1 corn V.
as praças do norte do País, EXil. �ot.. e esse ". '1 r aldJ U,:

por faltarem os braços dos co», que de ana'ornia entende
trabalhadores na hora em tan.o CO'TIO nós ambos,
que êlcs se fazem mais nc- Ha di2.s rn"f.':clo, o tal r;nt0!
cessarios. expô', junto a coluna do jarJ m

O Governo da Pepu')!i :2, "Oliveira Bé'o», uma pir.,.l a

tomando em consicJerllçao m:úo Pg bu ,ela, onde estaVclTI J:
as irregularidades que a ca- pate: te, o escarwo e a ag,f::ssãG á
da passo, se �inhal11 'ma, i-I UC'lça h!igio31 . d: un gran le
festando no sela das classes nu reo ce bra·llenos.
trabalhadoras, baixou der"'- Tom21d",s as providr Dcias Jt:f. T .:.,

to dando a cada l'ma am- a r;:.' m d� d"tito, o r ;r.t r c,-

pias garantias, Tanto os em- tra ':.;-::iI -, [oi ob-;g."L a retir"r a t

pregados como os empreO'a- sua I'Írl Ia que, alem Jc hon:vt.1
dores tiveram, com o dec�e-I era j'Ylola'issl,lla.
to do Governo Federal sé- Onte D. '�e 11.1J cO<ls:d ran,';),

, Irios compromissos. Tanto ve,l: 'I J o 1:0\\:a10 ma! edu::d)
um como o outro, teve os e g,o<"el 0, ju , n,]o-;;e em rerr s

seus direitos garantidos por 11e ni-gu'·m, ('11elc' tcdvtz o cré lo
,

, �

t dI'",. I·'
"

.:('!. I an O O emprega 01' co -
Qe , ,a In<" e I u ..jo a3 esca.]ca-

mo o empregado teve regu- ,a,�, : ouve por De n ou po: m I,
Iarizada a sua situ::lç50. t.X; ür outra PID,U a não m,::n03

Que m1is querem os cm- imoral e que tdmb',m constitue
pregados? Que mais querem ofensa e atlressão á uma Igreja.
os empregadores? Como vê V, Exa., ess,; ho-
As leis trabalhistas vie· munculo e,tranceiro, in"gne pin

ra111 pôr têrmo a certas e trr de car iÍz d� cin::m'l dê se

determinadas irregularidades gundn cllS:', te .. I
, em franco

que surgiaíl1 a todo mOJl1'2l1- deu "p 'to a L 1 CC ....",;,uri'nç'\ da
to no seio das classes prole- gUdi V. Excl. f. ac·�rr mo defE'1-
tárias. Aos empregados do ,or, cusp:( dcsd."speilo e irf ·V,�·

comércio, o Governo garcLl- L lcia a .::rença de muitos cid",d'í)3
tiu 8 horas de trabalho, Deu- cem que poc isso lhe vá ás mãJs
lhes outras vantagens que as autorida:Ls cO'11pete'ltes.
não salientaremos por serem Bcm f,�·i que V. Exa. é espi
do conhecimento do povo. r:ta, m'ls lhe rdto ficalà mal Fu'

Os estivadores tiveram ga- isso evitar in: u1los á crença alheia.
rantidos os seus salários, De V. Exa., () compatriota
Todos, emfim, têm garanti- atencioso.
dos os seus sagrados direi
tos, Todos empregados e pa
trões, estão amparados por
uma lei cuja execução é fis,
catizada por uma repartição N'3.�':;I" J 1 i�'1S gu� des20-

es�ecial. Esta repartição fis� I D,r�rn no C'l:-1f 0, (a actlvld,ade so�

cdllzadora está aparelh lda CIal ou COill'il ,cl"I, o aspmto mo

para resolver todos e quais- d LI0 (. D':n e JU1!lbrado utilisa o

quer problemas que sU!'gi- te,lep,olle com) � m,ais inprescin
rem no seio das classes ira- dlvel das nel- s:;ld;::des ..

Um rud:! gf'lpo, sofreu ôntem,
a Liga de Sports da Marinhií,
E' que mcrreu o comandilnte al
mirante AcioÍí de V c sconcehs,
uma das figuras mais brilhantes da
nossa Armada, estudiof,simo das

questões pertinentes á educação
física, de que se tornára profissio
Ia! conhecedor. Queridissimo no

seio de sua cLsse, o comandante
Aciolí de: Vasconcelos era diretor
da Escda de Educação Física da
:vlarinha e vice-presidente da Li- Federayão de C�-
ga de Sports da Marinha. merCIO, Industria e

O falecimenb venficou-se na I LavouraCasa de Saude dr. Eiras, de
onde saírá o entêrH', ás 17 noras, Comunica�nos a Federaç:10 das
para o cemiterio de S. João Da- Associações de Comércio, Indus- A estação alemã DJA, onda
ti�ta. tria e Lavo'lra do Estado de 3 1,38ms., irradiará gmanhã o

ETERNA DESCORDANCIA Sta. Catarina que em oeu 20. programJ abaixo, para a Ameri-
Nü.o é calma a sitU&ção no r"J a"taçãO Congresso, realizado em JOillVi- ca do Sul.

seio do DeDartamento de Fut- le nos dias 15, 16 e 17 du cor- A's 23,15 corresponde às
, A deleg._ação academica que t f' I 't d 3 15 h R' d J

.

boi do Federé.ç�\O Metropolitana ren e, 01 e eI o � empossa o o. s. no 10 e aneno e
vem de dis!)ular em BUf nos Ai- C Ih D' t t' 7 15 ' 11 I 5 hI DtO

' ome, Gire or que ornara a , as, s.de cspor os. proxilno encon- d b k [('.;,)
-

B f B f dres provas endtação e as de- si, 05 encargos desta entidade 23.00 AnuncioDJACalemão, Cada seção dos L:"� ��t'1!''''''''\l�!·)'''l.\lr il'i1J·�ro ota ogo x angu està ii a, b 1 'd I C U B A ..à r:.; '0.;;1." Lo d
..�4 � t:1 � Itl>�

d' I
a promovI as pe o . , . . até Novembro de I h36 que ficou espanhol). Canção populàr alemã; borato.'·IOS Rau J Le'lte ....;,''''.'''r."",...='"''='''''.........=''''�_t o a agItar �ovamente ague a se- d 1 h I j_e egação já c egOl! ao Rio de' t't 'd 23 05 R d' d J t d H"Itção técnica. O caso da tabela de

J
.

assim com I UI o: ,a 10 a uven u e h e- é u rn laboratorio ern: O A ,�.,! 9:)OS., am.uo. Presidente: João Maritz-- nana: Bernhard von Weimar; IterceIrO turno Ia por peuco con- '" '"

pessoa técnÍco-autonomo, IOS-

C tO, ullIverslLmos patnclOs via" Da União de Comércio, Inrlustria 23.35 Noticias :;ob're 1\ economia 1 a:. peF q �LOrrendo para que: o sr. Nou-
J' ;',r"m pelo F,'or;'(ia. L d F I 3 O E

tal ações proprias; �.. �, " e avoura e lorianopolis; "p.mã; 2.4 ntremeio; 23.456ué renUI1ClaS�e ao seu (argo. C I aparelhamento c:)mpleto do-onselheiro�: Gullherme.Ur- Ultimas not!cias ,C:m alemão); tado d� controle cientifIco nãoA TAÇA DE OURO Box ban-Da AssocIação Comemale 24,00 MusIca mIlItar e humO!
I hIndustrial d� Joinvil�; Kuri von de soldados; I .00 Altruisnlo vale com�a�ave _ �en D outro, pe�

A Federarão Metrorolitana - Não tiveram exito, até agOl'a, uerlw:" D U '- C 'I 'd 'I 15 Ult'
a cu a oraçao os epartamen-

F
:J'.

� 111 '1f;J
-

ama0 omerCla fiaiS o que egOlsmo;. 1 .. ·

E
.

rdO!é'Ctitou as datas d� 15 e 22 do as negociaçõ�;, para que seja pos- e Industrial d:; Blumeílau: dr. mas noticié1S (em eSflanhol); 1.30
os specla Isa os. I

.

, ;--n;:: C --:; '-�O r
mês vindouro, conforme solicita- to em j"Go o titulo �ul-amni;:an(j rrancilc\'.I Aalngei ---Da Asso� Nova musica recreativa. A orque�- van Betthov>n. Toca pian'): Al-; . _

ção da Liga PauJi<l;.,. pa;a a d .15 leves, no mat'h de sabáJo, ciação dos Varejistas e Industriais tra das Ondas Curias toca sob a fred Lüdei; 3,00 Ult;mas ndÍc.i'ASdi:\j.H.'t:;.:ia Toça de Ouro. en entre os f'5p"·,rradr'les L'hnzc.ne de Itajaí; Pr!Ultiemie SJUer Ccrn direção de Eugen Sonntag; 2.15 (em ale'.'Ilão); 3,15 L·j 'ira elO)

;;lace',."'''
,'q da; aiud. a; c n �u�."'· A, !cnn,. L" co", i-I :éI�d��ial }�:,oM';J�:. Comercial ��cA�D"�I:;"I�O 2ei;OCu':!'::; bJX"(:;e��:7�5;:2�I�e'i,ecl;

Ponto de, Dl amante Pon o Cruzado
Direil():- 3 tricot, derruba o

Avesso: _ Carreira toda de tri-
10 por cima dos outros dois, la
çada 3 tricot, seguindo-se o mes-

coL
,

dDireilo:--Carreira de meia.
mo processo, terrrunan o a car-

fi '2'
, reira por laçada I tricot.

." 've5SO.- Juntos, 2 Juntos, a C' d di' A secumte combinação f' iden-
2

'

JI vcsso:- arreira to a e rr ! .

o

Juntos, etc. tica ·aos chamados sabões prepa-I
Direito:---Faz-se todos os

pon-I COL", 'I 1 tr: t J d 3
I

ra d.e: misturam-se perfeitamente I COSTELAS DE CARNEIRO,,

d I
Uireitoi-> rico aça a,

d b VITELA OU POnCOtos em tncot e entre ca a um, e-. d b lo ima d 2 partes o sa ão branco com • f\
'l tncot. crru a o por Cima os

"5
.

venta-se uma malha e faz-se. '

doi I d j� 30 de gesso muito [ino e O, de
A c, d' outros 015, aça a tricot, se-

Ih' d I IVessc: - arrerra e tncot. '

d ter- verme, o e ng aterra.
D·/ C

.

d
' gum o-se o mesmo processoirei o: - arreira e mela. inand

.

I j 3
.fi I' 2'

rmnan o a carreira por açat a
,vess(I:-, tncot, Juntes, tricoto BIFES DE FICADO A' VIE-2 Juntos, 2 juntos, etc. C

'

d 1 'I NENC;:;Em· 'i
�

I 4
. Avesso:- arreir a to a ae tn- ....

VireIO:-lgua a O carreIra,

A
.

o

I ' I
. cot.

VCSso:-Igua a a can eir a
D'"

.

I' 1 a Carreira.IrelW:-lgua a

Divis:vel por 2 1)ivisivd ror 5 no môlho [cito com cal-!o de limão,
����,.:;.o:,.:::s:&l-..-...:.��csr= 6&&Ei:W: ��em' ..- OI' vw o.srpswj;FWjM4*i09!!í

C) -r-fg () r- ('.) ::;':5 i �3S i rI";O e inex " : E;d i·· I f' ftn�u &41� ft d ft�v;[31 aparelhar{')ento de con- vu " ii �u ��
. trale dRAutêl��Éatorios C DAAnalise prévia de toda mataria prima, fabricada

Oll comprada.
Aliase d e tJh pa.tid 1 J.: ib ida d : íazer para ve

rificação das preparações rig .rosamente exátas das subs
tancias.

Prova de atoxidex, p-Ia injeção ou ingestão por
animais, acompanhando-se a ação íarmacodinamica, de
cada partida.

Prova de constancia dI.) PH, pJr métodos electomé

tricos, d� cada partida.
Prova de estcrel dade bacterioloJica por semeadu

tras e cuauras de cada partidd.
VARIOS DE')AR rAN1EN ros TÉCNIC)S E,;pF.CrALlSA

DOS ATE.:'-lDE\1\ EX�LUSfV,\,\E''-lrt: AOS TRAB\Ui)S DE

CONTROLE.

Bate-se bem com um batedor
e tira-se a pele á carne que se

encontra junto do cabo; ternp �rn

se cem sal, pimenta e vai ao fogo
com manteiga quente. Vira-se
quando corar de um lado.Cortam-se os bifes. e coloca se

s
Grandioso DESFI LE no Cine Teatro
Royal A coroação. da Rainha elei
ta. vai ser feita com toda pômpa

Entre os mais sugestivos detalhes do CONCURSO DOS CC
ROADOS, for intermedio de A Gazeta, C]ue elegerá a sua Rl.:
NHA para () an,) de 1936, ternos as duas lindas festas que vão

ser organizad3s pela Empreza:-l') o fectival do formidaveJ DES
FILE das quinze prim..'!iras senhcritas mais votadas no pleito, qw
vai cOílstitti'lr o maior acotltecim!·n· o social, das no�sa� melhoreE
festas elegantes e CU,O á ) será levado a efeito no dia 30 de Ja
neiro próxírno:-2') A CORO/-\ÇÃO DA RAINHA ELEI·
TA, a 6 de fevereiro, aC0ntec::nento que será cercado de toda
pompa das antigas côrtes, presidindo-) as autoridades, num ambi
ente de flores, música e al:,giia.

Ha muito entusiásmo por e$.,e grande ce,!amen.

de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos á A.lema
nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes qUe
reabí;u seu consultorio á RUA TRAJANO N. 18, onde
poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e das

Morreu o Ce,rr'iandana 13 ás 14 :,2 horas.
te AcioH De Vascon- A['J I R

!!9..

"'''5@.; �iillrl�"1i}e e�i-'iaeH!f;;IVO iU

celas 'l<iI< !íl1'lMil§l'1� �

Novembro"

Futebol

PRESTICIA!<DO SEUS DE
FENSORES!

de

1\ Liga Carioca de fut· boI
tem prestigiado de todos 05 mo

do,; posoiveis, os seus craLjues.
Aind,l domingo foi realizado o

encontro America contra um selen
cion:do, com 50 0[0 da renda
parila quele.

O.:tem mesmo foi recebido um

oLeio da Liga Carioca de Foot
baU corr'lmicando'lhes que a par
te que lbes coubera na aludida

pelej&. eram 4:250$OCO, CJue lhe;;
$e! ão entregue, hoje.

Meréce especwl rt>gistro não so

o fát(l de trntar"se de urna quan
tja ckvada como a repidez com

que da será entregue aos desti
nato rios.

,,_

JO�AO PESSO.e:A (ESTREITO)
Em vi'tude de ter cessado a bl'a de energia elé

trica, comunic:lITIOS as Exmas. Familias e distintos con

sorcios que será levado a efeito em á noite de 30 do
corrente, o Baile em homenagem ao seu aniversario, o

qual estava marcado para 9 deste iTIeSmO mês.
Servirá de ingresso 03 convites anteriormente dis

tribuidos.
A DIRETORIA

Irradiação
dia Alertla

nlla

---
.....

�)[J�

MJ{\.RD�

'CESAR AUGUSTO

,

A s. exa. o sr. dr
cr, ribalte Gaivão:
che"e de policia do
Estado.

Antonio Fleur} 'Barbosa

.25--11-1935.

Procurern
NO SEU

( li!j�.t��S: () sobrado e, _,..
•

I)'" t�� .JÓ·I�t....... 1 ç I·f!� 00 . �f-')
...
.;l\ I.. ... i�{ U .e, '-' ......: .......

�dLlro 1vla: cl n. jd, P,lrJ.
..,

tratar na mesma rua .n. 41
'"
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Co.�_.• é II orgulho de povo �.[fjj-(lÍ. $ eê
� �-Dde FLO R IA NO P O L IS�-� I
correspondendo prazenteíramente a grande confiança lf3 indíscutlvel
preferer\cia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia e da modd nesta linda Florianopolls, está vender"'ldo

os ma;s variados, vistosos e belissimos padr'oes de sedas.

Cientifica�i1CS a nossa numerosa fl1aeguezia que os preços serão
mantidos e permailecerão firMes pois não se t.·ata de liquidação
As senhora') e senhorinhas tlorianopolltanas sempre procuram a famosa
Vasa Ti'es Irlftãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

OS E E'IS, de stock de sedas e tecidos finos
,;>.1).i1 .

;;�_ _

-

Mm 0Im1.,....... e=====e;as�����;ma(�;�

�5�i
U E

._

�

iL C

G e-·---------------------=----<-� .-----------------------�_
o • 5=.
O� E Si T' rA IV! P Pt. Fi I A �
'Sej� Larné de 6$500 P)r �$500 �
Seda Pelica q50 cores de 7$ Por U500 �
Crep Mongol todas as cores de 10$ F IJr 7$500 �
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento= de �:O �

cores de 8$ t or '5$000 j
Crep Marrocaín, sort.rnento de 40 côres de 9$ 6$500 i�
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12� 8$500 ,,1
Toil de Soie C! todas as cores de 7$5 » 5$500 �
Seda Pelica -estampada de 10$ » 6$000 �
Toi\ de Soíe estampado de 1: $ ,) 9$000 �J
Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ ,) 7$000 �
Sultaneta, sor im .nto de 40 cores de 9$ 6$500
CRE.PE MONnóL FRACÊS sortimento completo de

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

nhos rnodernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

1 I

EIIiiI

t-
,o!
O
fi)
fi)
«
I-
e(

!�,,�
�)'l'

I

•

1-
- •

I. ua Fellppe Scmidt -ACASA TRES·IRMÃ-OS T E L E F O N--·�_t-.-E fl t�

11--,
é a única que vende as sua; fi X

•

fi) 2 I mercadorias 20·1· mais baratc que

I 4
w

18:..
I as praças do Rio e São Pau/o,

_ O I C) =I�..�.·.II �isto serem as suas compras fei- r _
�

� diretamente.

• •

11000 mts, d� retalhos para liquidar cl redução nes preços 50-r I
••-----...--,--.----------�f� � � � e$

�
s.a, �ê��� ���.� e
.. W�.W�J ��'."�.' GG

I
�

e

�I, i

Ir r �i
I 'I

� , 1\
� I I !
','

\

&ri'

�
I
,

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por] I aSooo
Renard de diversas qualidades de ] OOS » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » J 00$000
--------�r=""�..,._r--_

Colchas "c{e"'Seda
------

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40%Ol10

:::-=��1�:;e;�-------___
L, nho I rlandez para homens

13$ » ]0$000
8$ » 6$000

8$ » 6$oQO
16$ » 10$oJO

c
Liiho Irland..z para ternos de homens, artigo modernlssímo

de 10$, 11�, 13:$, 14$, 16q;, J ss, 2()$, 22$, 24$ 263 e 28$
-------- ��r.��r_::e��:_J

,

Linho e Cretone

LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20,iooo
Cretone meio linho 2 I11S. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$81)0
Cretone de cores 10 I i4 de largura 6$000

.------s:�..... !'=',....-#.,..-:..,

Luvas�e�Cart-e-i-ra-s�-----

Sedas ultra modernas!

Drap ele seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimentode 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep lV1ate, 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$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Ve//udo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
)} 17$000
)I. 19$000
» 15$000
» 11 $000
» 14$000
» 16�ooo
» 40$000

fanlasiicos--

Luvas de pelica de cabrílo da melho(qualidade
. �O cet�1�. ?e comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima pai a \ ra de J 5:;;, )0<\;. 35$, 40$,
5 l);, 50$, 55$, bO�', 65$ e 70$000

--------r.��:ac;;:_z..!::t:!-

Capas de borracha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$· lOO
Idem» » » )}» J 60$ » 120$000
Idem» » ;} » finissirna de 100$ » J 80$000
Idem» » impermea vel de hornensde 220$ » 180$Doo
-------- 1Yz:"r�·r:2""""�"'"

1V1 e j a�r"'Vfous-s-e-i-jn------

Estamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo
encentrar-se-ãc só na Casa TRES IRMAOS

J �o500
4'iiooO

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de
--------:·:ft'�lP's'�--------

r\llorim de�"'côres e opala

13$000
12$ooà
12$000

18$ e 20$00014$, 16$,
Meias lhoLlsselill ultimo t1lJO modernissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasil por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.p, J O,'" e 11$000
14$000
7$000MORIM de cores sortimento completo de

Opala fina de todas as cores de
Opala Superior

--Ga-aavatas,

1 $6 Por 1 $200
2$ » 1 $500
2$000 e 2$200

2$3 l'

c
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Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras=�paraJ(!rnos FERRAGENS: MACHINAS :

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
r� 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
[� Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a Iavoura.j'arados,
� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

�� Linha para coser e sergir Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de, esplosão.t lvIotores

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

��, Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para :transmissões: eixos,
f�] Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
[� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

tij Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. CamínhõesFôld) Peças, acces-

� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico

� Depositarias 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" -: ;=��S:VAV..o..'d����������������������QéW��W��ÂVÂ.VAVA��

Blumenau ...Joinville Sao Francisco " Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

RECEBIDAS PELA
.

LIVRARIA CEN -

TRAL DE ALBERTO ENTI{ES
G G
� Cléop'7tra-por Oskar von Wertheirner O
� A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo I)
e Anchieta-por diversos autores G
.� O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz •
O Amaral �

a Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e I
• Nelly R. Carvalho •

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio
Hervé

Vocabulario Sul Rio-s», :mdense-por Luiz Carlso
de Moraes

A Invasão de São Borja--por Osorío Tuyuty e

� Oliveira Freitas �

e ;
___________________ .OG----��O.�U,�.Df)·----O.U

� J

� ••�••OG.·-----. . •••••••••• �����.o••e----� ���.�J:N'J.
e ,�_-----.�••�M

I Companhia "Aliança da Baía" i �

; FUNDADA EM 1870 :� Atentae bem!
I Seguros Terrestres e Maritimos ! i
• Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil • e

li

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de AvariaI em

do Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangeiras.

� Agentes em Ftortanopotls :
� ! F"orrnidaveis sorteios proprlos, trll vez.. O'

� � w por semana, todas as aegun-

0.) Cam pos Lobo & Cía. e o das, terças e sextas-feiraI, •
• •• •
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 G � Extração com globos de cristal. •

I. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA ! m1
A rnax;rna �.

� U'
� I lisura e' honestidade, pois, 08 ser- �G Escrítórios em Lagu na e Itajaí o � telos são presenciados pelo povo. I

B- ,
• .�. _j
• Sub-Agentes em Blurnenau e Lages

'.

U
�t5.,O.""' • ••"(o ���G••••·----�--•••••��'

Matriz:

Sociedade Immobiliaria Catharitiense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso
.

Escriptorio e adquira U!.Jl ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

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

archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

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

LinOa Vista Pancramica.
Esplenàiào praia àe banhos.

Optima nascente ôz agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VIl.l.A BAl.t-lEARIA DI5TA a:

1000 metros ào Ponte Hari.lllo Luz
_

800 ào Ô'"oràlZ Quartel E'eàeral, em ccnsh-ucção,
'.rr

<� upa Escolar 'José Boiteux.

a séàe ào Districto 'João Pessóa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianop0lis á joão
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaàe se encarrega àa construrção Oe PréOio�

05 tótes aOquir,àos,meàiante o pcqnmento õe uma entraàa a

unsta e o resta te em pagamentos rnenaaee.

lnformacões completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
J

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

,�.

FL.ORIANOPOL.IS

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

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

Adolar SchwarzFabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

'eeo--
e
� Ultimas edições da

Lívral'ía do Globo

SIPP�:;RI MACHADO �\'�
ltIOLESTIAS �� -:

DL � p=
BÓUA. �� especiais e

C),
horas mareadas

• A."'" Raios X
�s:'" DiaterPlia

�-4.��
� Raios Violeta

� Rua Felipe Scbmidt,38

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

2.435.044:063$157
4.183:406$606

i

Agencia Moderna de Pu;
blicaçôes, com séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern6
Federal e possue a carta patente n. 112 •

todos OI EstadGs

•
•
"
.,
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1
�

A GAZETA '�
---------------------------------------------------------------------------------------��'� -------------.-----------------------------------------------

r� �=y�ltt'l.,� �1Grande cOncurso desporti" Pela nossa historia, �
������t1M id�nca: �I, vo de "A Gazeta" I'

, �SE,RIE A:-At!ético Avia, Figueirense, Iris e Tamandaré
;,SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li

� mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
I n'n,'om�n�,. :����,mn5 qun.1 S"õo ,o:'��:I�:' pr-lmalrcs
ro coupons,

ô lviô iôo s 12m àuas 12 sequnõos lugares. Para a série
series, ccberiõo aos 5 ctubes àa A, àa qual farão parte Atlético,
rapita!, ou sejam os filia0 os á Avai, E'lgul2irense, lris 12 Taman-

R ]
�

P' t rr 18 f. r. D., a série A; 12 aos clubes ôcr é, "A 6azeta" conferirá umaua oao ln 0, ào Estreito, roqueiros, :.jaco àos rica taça, com gravação 12m ouro;
(sobrado) Limões, 5ão Toaé, Palhoça, Si- 2. lugar 1 bola tipa inglesa. Ao

guassú 12 Tijucas, toàos não filia- melhor ;ogaàor àl2 futeból---l. lu
005, a série B. gar, urna rncõclhc àe ouro; 2. lu-

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6A2ETA quer res- gar uma meàalha
õ

e prata. Para

17 horas ponàer aos seus leitores zaans os clubes e jogaàores àa série S
interessantes perguntas: publicaremos oporlunamente 05

-,Qual o melhor jogaàor 012 tu- premtoe que estão acnõo culõc
teból? àosamente estuàaàos.
--Qual o clube 012 futeból mais NOTA--Os ;ogaàores aos clubes

simpático? filiaàos não ser-ão constõernõos
Preenchiàos 12 rzro etlõos a este Dentro 00. seril2 S.

Rk'àação 05 roupons que publica
mos àiariamli'nte,--aos oomingos,
ás 9 horas, for se á a apuração,
com a preacnço 005 interli'ssaàos.
NOTfl: 05 coupons 012 uma sé

rie, que fôrem erraoamente preen

I, Rua Traiano n' 1 sobrado chlôos com o tnõtccçõo 012 clube ou
.' , � [oquôor õc outro série. slZrão inu-

� Telephone n: 1548 I tili�aà05 no.

C'Tu�ação. ,L_,�..,_-=-:���--=""'"" I Qual' � � m�,��!Jr ja,ijador

Accacio M�cp! !s �;�·I!�I�:.i A
, �
•

�

Dr. César Avila

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clínica cirurgica--operaçõcs

Das 3 horas em iante dia
riamemente á R. Ti ajanobl

P\Llle 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrlioidas: - T ratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1353

ConsUlt .. --R. João Pinto, 13
Tekph. l595

Consultas:
1
aaõ' 1 5 ás 1 8 horas

Dr �;'{L'u"O• �� V I

FERRbJiO

CLnica de Crianças-- [,10-
lcstias de senhoras - Vias
Urinari?s-Dot 11ça5 do Co-

ração e Pulmõ, s-5.fdis

E!ecb'o�fir;;�"ê1- fh,!os
mtra·'\j�Q�.jt, s

____,....-----

CO:\lSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 1ú ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

I Dr.Arminio"1ôv' 'C:
[$jla�i3lis�� em m�i�GHH.i d�

U,\RGANTA-- NAWZ - ou

\'lDOS-- CABEÇA--PLSCOÇO
(formaõo pela faculàaàe 012

mzàicina da Universioaoe ào
Rio àe lanli'iro. Fx interno,
por (Oncu'oso, 00 Hospital 012
(Jronl0 Socorro 12 ua i�!ssi5ten
(Ia Publica ào Rio àe 1aneiro.
rom alguns anos oe prclh,a nos

serviços especlo!izaàos 110 Pro
fZ5sor 50nson, no F'\io ee 10-
m ira -na t'oliclinica 012 SOTafo- I
r C1 -- no Hospital oe 5ôo 10ão
i-,utista 00 [..agôa 12 no I-Jospital
6affré--6uinle).

Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoç.)
elo Hospital de Caridade
de FJorianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

om sala de ciLUrgia proprÍa.
Consultas diariamente no

Hospital de florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

P,'/rta-Fol1':; particular 1426

[)entistas

Par�� i'�aial
e

A�l� r��uo
F� �t o�� ,�,�fd '\,};.. ��. ";"�I
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Aa\fO�'é.hj\DS
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 24 DE NOVEMBRO-S. FLORA

1830--0utros tempos-Antonio Francisco de Paula
Hollanda Cavalcanti de Aibu querque, ministro da Fazenda do I
perio, ordena á Junta da Fazenda da Provincia de Alagoas q
entre para os cofres drt Nação a quantia dispensada pela mesma ju
ta, afim de solemnisar o anniversario natalício da imperatriz. Tal
dem partiu do proprio imperador, d. Pedro I.

1840-Bento Gonçalves é derrotado-O tenente-c

ronel João Nepomuceno da Silva, com um batalhão de caçadores
auxiliado por 430 guardas-nacionaes de cavallaria, commandad
pelo tenente-coronel Francisco Pedro de Abreu, (depois barão
[acuhy) denota em Passo do Vigario, o chefe revolucionario riogra
dense, general Bento Gonçalves da Silva.

�1889-.0 dr. Gaspar da Silveira Martins-Chega
esta capital, ancorando á barra do norte, o cruzador Pamahuba ali
de conduzir para o Rio de Janeiro, de ordem do Governo Provisjrio, o conselheiro dr. Gaspar d" Silveira Martins, que se achav
pre50, no estado ..maior do quartel do 25 Batalhão então agui est

cionado,
I 889 -E' nomeado o primeiro Governador do Esta

do-Por decreto do general Deodoro da Fonseca, chefe do Gove
no Provisorio, é nomeado Governador do Estado de: Santa Cathal
rina, o segundo-tenente, �e engenharia dr. Lama Seve�iano Müller.

�1935-Rectificando «enganos»-Na edição de 25 d
corrente, onde se encontra as ephemérides

o

datadas de 21, lêa-se 2
de Novembro-S. Clemente-e não como foi estampado, por enga

Fulvio AducciDr.
Advogado

�=".p

7

I Dr. Pedro d. M.ura rorro

I Advogado
i

UM FESTIVAL

Para o entrego oesses premias,
que 512 àará no õic 29 oe De
zembro 012 1935, "r:l 6azeta" orga
nizará um excelente festival 0125-
portivo com atraente programa.

II Qual o melhor jogador
de.tutebcl?

•

reira tem seu escrip-

-0-
DIA 25 DE NOVEMBRO-S. CATHARINA

t (nom�
,

d�' jo,_gador.) no.

tório de advocacia á rua

(clube a 'qrtc·'pt-rter.ce)

(ho�e (lô' itint�;
clube a �i!.� pcrt�nce ojOgador; Visconde de Ouro Preto

� f
i n. 70. -- PhODP' 1277·-1
� ,

� Caixa Postal, 110 I
� f
�-- =>� TI··;-:-:�_-��-

1641-Conquista do Maranhão-A esguadra hoIlande
za enviada contra o Maranhão, sob o commando do vice-almirante
Lichthart, fundêa dentro da ponta do Desterro, onde effectua desem
bargue e, illudindo ao governador Bento Maciel de gue a guerra já

I se, achava acabada, os hollandez�s prende�-no e, o enviam para o

RlO Grande do Norte, com destino a Recife, Ahi não poude chegar
o prisioneiro, por lallecer em viagem, ao aproximar-se de Goyanna.

1803-Nascimento do marquez de S. Vicente-Em
S. Paulo, nasce o notavel jurisconsulto e estadista do lmperio José
Antonio Pimenta Bueno, rnarquez de S. Vicente. Falleceu no Rio de
Janeiro, a 19 de janeiro de 1879.

1823 =Exitio dos Andraáas-Dissolvida no dia 12 a

assembléa constituinte e presos no mesmo dia os tres Andradas, o

\.padre Belchior Pinheiro de Oliveira, José Joaguim da Rocha e Fran
", cisco Gê de Acayaba de Monte7uma, são estes transportados, na
•

J, manhã dE 24, para ,bordo da, velha charrua Luconia, qu�, apezar Ide achar-Sê em pCSSlmas condlçõ,,;s, sae nesta data, barra fora, con-

• duzindo os presos para o exilio.
\8 1897-Outra exdedição contra Cal1udos--Sob o com-

; mando do major Febronio de Brito, elo 90. de infantaria do exerci-

t� to, parte da capital da Ba'.lia a segunda expedição contra Canudos.
a qual chegou a reunir 543 praças (exercito e policia bahiana), 14
officiaes, 3 medicos, dois canhões Krupp de 7 112 e duas metralha
dora3 Nordeufelt.

(nome do votante)
.:Jf� -

,'I: -(Ir'
Ci2M· G c1ifl!e de' hri��,1

�', m.j;$ �impt:iUcQ?• \..s ,.

. �
.

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

II Dr. ,A
""Ivo d'Aquino

Advogado
BLUMENAU

"

(' �,(;;�; ;: 15 )
i ---�(-"����-,e-à-c-c-I.-i!b-e)---�ome j.,J(J.''CW.'JIf ,;

:
"

ui
Escript 'rio :-Ru'l 15 de

I :(nr.oJn1�j; �Li;.;[f'a:tO'I/tPJ,-:�r; II I
. .

IN 1 C;O ... ai: v_ - (nome ll·�JI·ll,r'(),'o_t4�,tf) �',oOVtll,'l(C i), _,' -

I
(�ô:fi('o ['l,j;,,] f'grlcuIG) I ,�' <;.0 '-- o

-

�o II

�;EL:�:�I"�_l� : !lr�h�f·t��lic:�d.:;H:c: )']:�0i��
•

o L.X'C e ê ca c InIca o OfpI- I
ca S IV3. I td de Nümberg, (Professor I

p U �ar e Agri ...A.dvogado Indórg Burkhardt e Prof,swr co�a d(g S�n-RuaCons.l\1afra, 10 (,ob,) I Erwin Krntel) "v �

Fones 1631 e 1290 I EfH'I�C!si:i!sia em c·nr"l1a ta Cath a r i na
_ J r .iJ

_=,_=_=__=_,_=_=_=__--'__=,_=== , - gersl

€: S Ba Ivia de Sá 1\ alta cirurgia, ginaecologia, (do-
G enças das senhoras) e partos,�onzaga [I cirurgia do sistema nervoso e

O
E

� C" 'i 0i!'�erações de pla6tica Entre a moderna terapêutica,

Dr. ,SV21�(40 .::>liva ii I Capital 136:700$000 pelos HORMONIOS estandar- não tem rival. Grande lortl-
Sab&ick III Reserva 56:424$498 dizados rigorosamente e dosadas milite de coreI fIrmes.CONSULTORIO---Rua Tra-

li jano N. 18 das 10 ás 1 2 e RECEBE DEPOSlTOS em �ni�s;� e a an�jga, empirico MARCAS.1!11 das 15 as 16 112 horas. .� hOJe ndicula medicação OPO- •

Pf15ANDO 05 T,ERAPICA pelos extratos ,e. I
ALICE, AM EL:I�, AURORA.

ij
TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: pos de orgãos ha a mesma di MARIA, MARINA,

I
' '

" MARGARIDA
RESIDENCIA R E t ferença que entre a QdIMII�A'. - lia s e- cle Limitada S·l. ala. I MODERNA e a ALQUIMIA me- A' venda nas bôas

-

�-o�:��()�S�� I, v�����or 1 �� �6 i �,""""iii�"'"'ID�;õm�;n�;;;:;;;i�;;;:;;;oP;.;;l;;;;-�;;;;V;;:io;;;;�;;;-�I·iiii·�...I_�_:� I "ie..1.
2- P"mio-Um finíssimo cÓíte dc ��:a�:�rta da Ca-

ADVOGADO II ------------------------------------ sa Três [rmãos.

CONCU R�O DE B E L E Z Ao,. 3. Premio-Um Estôjo de Perfumes Royal 8riar ofer-
Rua TraJ'ano, 2 (sob.) �

, �
ta da Fabrica.

Fone 1325-Atende cha- dos e;--.....-j-n--e--s---"-C---o--r-o-ados"mados para o interior.

LANS PARA BORDAR

(Soc. COOp. Resp. Ltda.) Harmonias � não Rheingantzmais ExtratosRU3 rraj�riC 11, 16
(Edifício propri�)

ADVOG\DOS

RUA TqA]ANO, 33
Telefone, 1287

GOSTO
Áv1AN Di= confeccionar seus ternas na acreditada CASA

valendo�se dos lindos padfões
EN�'JER

DA RUA T RA.JANOESQUIN'\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nossa Vida
LOURA5 E mOREHA5

Helena Régis
E' um fato.
Ninguem póde contestar.
O teu melhor retrato eu o vi ha

poucos dias.
Estavas sorridente.
Qoe sorriso gostoso••• Quanta ex-

pressão tinhas no olhar.
Não éra para menos.

Eu sei o motivo de tanta alegria.
Já sei que lêste "Inês Pereira" de

Gil Vicente.
Que tal?
Otíma obra? sim. é a melhor obra

de Giíl
O excelente. o divinal. está á Pil

gína numero 3052.
Imaginas tú, que eu li esta pagi

na. sete vezes.
Má conta. mas é verdade.
Deves contínuar na leitura; póde

ser que te apareça outra página bôa,
como a de numero 3052.
Logo que terminares a leitura,

deverás emprestar o livro á Ange1a P.
tias... muito cuidado com a tal

pagtnal ...
Dá crédito ás minhas palavras. que

ficarei agradecido.
Dom Neça

fAZEm AH05 HOJE:

a gentil senhorinha
Sena Per�ira;
o menino José Alfredo,

do sr. Eug�nio Luis Beirão,
comercio local.

o menino E�tefano, filho do sr.

Nicolau Savas, do comercio lo
cal;

o menino Alfredo X,wier, filho
do sr. prof. Alfredo Xavier, ins

petor escolar;
o sr. José Minelli, empregado

da firma Brando & Cia, desta

lHEGAm Uli5 •••

Encontra·se, erltre nós, o sr.

Cid Ramos Vieira, fazendeiro e

pottico em Lages.
Acha-se nesta capital a exma.

sra. d. Carlota Auud3, digna es

posa do sr. dr. Indalecio Arruda,
I epresentante classista na "ssem

bleia estadual.

Procedente de Lagp.5 chegou o

sr. dr. Ce�ar Sartori, ilustre e

abalisado clinico residente em

Lages.
OUTR05 PARTEm

Regressou onlem á Lages o sr.

Celso Ramos, faztndeiro e préS
tigiow politico na regIão serrana.

fALEClmEHTO:

POVO

A fur!a extremista amea
ça o

No Rio

RIO, 25-Toda a aviação
naval e militar acha-se pron
ta para a ação. Mais duas
esquadrilhas estão prepara
das para seguir a qualquer
momento.
Foram efetuadas aqui nu

merosas prisões de extre
mistas.
A policia teve conhecimen

to de que elementos comu

nistas se estão dirigindo
apressadamente de S. Paulo
para o RIo.

voz

do».
I1ka de I Acrescentou que o general

I Flôres da Cunha, -entrctan
filho' to, em face desses aconteci-
do mentos, não abandonará o

governo, como pretendia,
mantendo-se cm seu cargo
emquanto perdurar a situa
ção creada pelo movimento
subversivo do norte».

RIO, 25- O governador
Flôres da Cunha telegrafou

(Jrélça.
I á bancada liberal para que

eeure �OVA I votasse favoravel ao estado-
. .., I de-sitio; entretanto, restrin-

Nascido em Anitapolis Ioi levado j zindo a medida aos Estados
hoje a pia batismal, na Catedn'll �evolucionados e ao Distrito
o menino Huberto, filho do sr. Federal.
�uis �uberto, . a�ri�ens(,r e fu�- O pensamento da banca
Clonaria do MIlllsteno. da Agri- da paulista era de que a me
cultura, e de d. Francisce Nunes dida fosse extensiva a todo
Huberto.. , , pais, pelo prazo de 30 dias

Paramfaram o ato o sr. Jose e não de 60, como pedíra o

Franc;�co. Rosa e d. Almerinda presidente da Republica.de Ohvelfa. Venceu o ponto de vista
paulista. O sr. João Sinlpli
cio, lider interino dos libe
rais gaúchos, assinou, logo
após ao lider da maioria, o

compromisso de aprovação
em reunião prévia dos lide
res.

He)je, pela madrugada, faleceu
IIpÓS longos sofrimentos, no Hos
pital de Caridade, o venerando sr.

Francisco de Almeida Machado. Dr. Pedro de Moura Ferro
O extinto, antigo comerciante Advogado

nes'a cidade. era proprietario da Rua Trajano n. I (sobrado
«Alfaiataria Machado», ser..do -.------------
muitissimo conhecido e relaciona- amanhã, à� 7,30 horas no altar
do. do S. COlação de Jesu na Ca.·

O seu enterramento realizou-se tednl.
com grande acompanhamento no

Cemilp.rio Publico.

A atitude do governador
gaúcho

P. ALEGRE, 25 - fi Fe-I
deração, órgão do Partido
Republicano Liberal, divul

gou, ôntem, «que, no Rio G.
do Sul, reina a mais absolu
ta calma, sendo de esperar
que o movimento sedicioso
do norte não tenha a menor

resonancia em nosso Esta-

- Na Câmara

COORDENADORES NO
PARANA'

CURITIBA, 25-A poli
cia dissolveu uma manifes
tação extremista, prendendo
três individuos apontados
como coordenadores no Pa
raná do movimento irrompi
do na madrugada de saba
do, no norte do país.
Foram apreendidos milha

res de boletins e algum.1s
armas, fáto que vem provar
as ligações dos detidos com

os sublevados de Pl:rnam
buco e do Rio G. do Norte.

Ser á c-:lebrada no dia 29 do
corrente ás 6 horas. da Capelaml55A do Ginasio C3tarineme, a mié,3a

Será rezada m:ssa,. �m i�ien- j
de f,elimo ?ia em sufcagio, d.::!

iãQ alma de d. Emill& Bt!lfão, alma da Vluva Ida F. Podlachl.

RIO, 25-Entre as medidas
de precaução tornadas pela poli
cia para assegurar a ordem públi
ca nesta capital foram mandadas
guardar a fabrica de gaz, as usi
nas da Light, os depósitos de ex-

plosivos e casas de armas. O ser-

guerraviço está sendo feito pela policia,
com armas embaladas. O cornan-

I ����������������
dante do Forle r:le Copacabana Idistribuiu sentinelas avançadas ao

longo da Avenida Atlântica, afim
de impedir que autos particulares
se aproximassem do quartel.

ASMARA, 25-Par ocasião
da revisla hoje realizada no cam

po de aviação, o general De
Bona entregou a medalha de
prata ao Conde Ciano, capitão Estação de Roma 2RO: m.
Casero, tenente Lanza e sub te- 31,13 kc. 9635.
nente Catino, medalha de bronze:
a cinco outros aviadores e a me- (l-/ora do 'RIO DE lfi:J{EI

I dalha póstuma ao sargento Bira· RO 21,30).
go e outras medalhas de prata ao

Programa de transmissãoSÃO PAULO, 25-Reina major Lunardi e capitão Rinal- radiotônica especial para a
paz nesta capital, tendo a policia di.

.

América Latina.tomado enérgicas providências no
_

sentido da manutenção da ordem. VALOR MILlTAR QUARTA-FEIRA 25 DE NO-
Todas as estações de rádio, te-

NOVA YORK, 25 _ Her-
VEMBRO DE 1935.

!égrafos e casas de armas estão

guardadas por sentinelas a vista. bert-Mattbews, �orrespon?ente d� Anuncio em italiano, espanhol
A policia aprehendeu, hoje a I

«New Yor.k . TJmes,»' Junto a e português, Blanc: Giovinezza.
t'el'ç5.o do 'jornal esquerdista ./1 col�na. MarIol!, pubh<:a uma en- Conversação do Prof. CALl
'Plctéa. tusiashca descrição, acerca da GAr�1 da Universidade de Ro-

marcha das tropas italianas atra- ma, 'inventor de uma -special téc
Como foi aprovado o es'ado vés do deserto Don<:alo, alirrnan- nica esperimenta] sobre as fun-

de-sitio do que ela consti�ui �ma iJagi?a I ções do cerebro; sobre o téma: As
memoravel na historia colomal,ondas cerebrais e suas medidas.
italiana. Um diretor de uma gran-II Com erto variado (Execução pela
de companhia petrolifera arneri- Ballda dos Carabineiros): I) Pu
cana declarou que a exportação' cini: :J3oême (fantasia). 2) \Va
para a Italia será continuada lan- gner Os maestros cantores. DuetO
to mais que as campanhias lpe- por Ada Fuloni e Uccia Catta
rrolileras inglêsas continuan a fa- neo: I) Quanlo lo siral spez
zer fornecimentos á Italia. zai. 2) Schumann :J{inna nan

na 3) II primo encontro. 4 Cho
pin-Viardot: �azru�a. Noticia
ria em espanhol e portuguê$. Ul
timas ri. usicas de dança pela or

guesta CETRA. Núticiario em

italiano. Blanc: Oiovinezza.

mente o, terreno para negocia
ções sobre a Etiopia,

Diversas conferencias, cinco
Foram recolhidos ao xadrez,das quais conhecidas oficialmente,

b
.

"

Por em rIagues 05 indi viduos,que o embaixador da Inglater-' '"
.

E' D t t João Francelmo. de cor branca,ra sIr flC fumon eve com o '

M I·· t' d 18 d natural deste Estado com 25 anossr. usso Im a par Ir e e
d 'd de" d C hb - b e I a (; nstIano a un a,ou tu ro Versalam, nao so re o pro- d" d 30 dblema \'1abisslnio, mas sobre a ques- 'de dcor paAr a, �omU b

. anods "e
t- d M· d't I a e, e ntomo r ano, e corao o � I erraneo.

b 22 d'd dranca, com anos e I a e.
terior determinou a censura em DIFICULTADAS AS OPE-todas as noticias tTilnsmitidas pard

RAÇÕES

llII

regime
I As precauções da policia

carioca

Os operarios da Ught extre
mistas

o prolongamento
da rua Luis Delfina

RIO, 25-Tendo tido conhe
cimento de que os funcionarias da
Light se haviam reunido ôntern
concertando um plano de depre
dações a ser executado logo qt:e
estalasse o movimento subversivo
neata capital, d policia, que co

nhece todos os participantes da
reunião, destacou vários de seus

elementos para que lhes sigam os

p"ssos. Essas diligências vêm sen

do executadas desde a madruga
da de hoje.

O operoso prefeito municipal de Florianopolis, sr- maior
Ohio Janunrio de Amorim, continuando no seu louvavel e benefico
cio intento de proseguir no prolongamento da rua Luís Delfina,
lig. ndo, assim, a rua Alves de Brito á Avenida Tromposvky,
adquiriu, por compra o terreno pertencente ao sr. Maneel Domin
gues de Andrade e sua mulher.

O referido irnovel que contem a área de 262,50 metros

quadrados e faz frente com a avenida Tromposvky. foi vendido
por dois contos de réis, tendo sido a repectiva escritura firmada
no dia 25 do corrente.

Aplaudi 11Ios esre gesto do deligente governador da opital,·
pois ele muito beneficiará aos moradores daquela parte de Floria
nopolis.

Ultima hora
Não se tem noticias
do comandante

Bastos

RIO, 25 - O titular da Mari·
nha fez telegrafar assim que teve
conhecimento das ocorrencias em

Natal ao comandante da Escola
de Aprendizes de Marinheiros
do Rio Grande do Norte, capi
tão de corveta Leonel Maga Íhães
Bastos, tendo em vista que esse

ohcial não lhe dirigiu comunicação
alguma com relerencia aos men

cionados acontecimentos. Presu
me-se no Ministeril) da Marinha
que o comandante Magalhães
Bastos esteja detido pelos reb.l
des.

Qaunto aos elementos da Ma
rinha que servem no Estado do
Rio Grande do NOl te as altas au

toridades navais não tiveram co

muni cação alguma referente á ati
tude que 'iajarn tomado no movi
rnento subversivo que ali explodiu.

Salão" Commerclal"
Conselheiro Mafra. 9 CEdo Mercado

Natação
DESPEDIRAM-SE BRI

LHANTEMEN fE 03 NA�
DADORES BRASILEIR03

Em São Paulo

RIO, 25-Em sessão ás 14
hs., a Câ,nara aprovou, por 172
contra 52 votos, o estado-de-sitio

para todo o Brasil, por 30 dias.
O deputado Café Filho, que

votou contra a medida, rompeu
com o governo federal.

O dep. João Mangabeira, vo

tando contra e respondendo á acu

sação que lhe fizéra o com. Ama
ral Peixoto de que êk era cvmu

nista e tinha um filho comunista,
pronunciou o seguinte: "Meu filho

póde ser comunista, mas nunca

terá coragem de entregar um na

vio brasileiro a estranjeiros." Esta
declaração que aludía ao fáto de
em 1924 o com. Amaral Peixoto
ter participado da revolta do cou

raçado S. Paulo, provocou gran°
de tumulto.

A censura

RIO, 25-0 ministro do Ex-

o estranjeiro.
O diretor dos Corrreios e Te

légrafos proibiu telegramas em có

digo e suspendeu as licenças a( s

rádios amadores.
A policia proibiu o porte de

armas.

Rádios-patrulhas percorrem as

rodovias Rio-S. Paulo e RIO-Pe
trópolis.

TERIA SIDO DEPOSTO?

RIO, 25-05 boatos foram in
sistentes envolvendo o governador
do Palá ql.!e teria sido deposto.

t-..... última hora circulavam ne

ticias d, c;ae em Mato Grosso ha-
vii) r..:ben:- ·e' tambe:n
mento sedicioso.

A na

Em Buenos Aires, realiza
ram-se as disputas com os na

dadores brasileiros no C!ub Uni.
versitarios Reunion, de Natação.
Nas provas de cem metros livreJ
coube o primeiro lugar ao braoiJú.
ro Aloisio Lago e ao argentino
Tanier, com o tempo de um minu
to e dois segundos e tres quintos.
Na prova de cem metros de cos

tas couhem o prjrneiro e o segundo
lug ares respetivamente, aos brasilei
ro Carlos de VasconceH se:'"
Haddock Lobo. O primeiro ob e

ve um tempo de um minuto, quin
ze segundos c um quinto. NIl pro'
va de cem metros de peito ccu

beram o primeiro, o segundo e

o terceiro lugar, respetivamente,
aos brasileiros Faro Oscar Zuni.
ga e Havelange. Faro alcançou
nessa prova o tempo de um mi
nuto vinte e tres segundos e um

quinto. Na prova de duzentos
melros livre, o primeiro lugar ao

brosilei o Alosio Lage e o s�gun'
d.) ao argelltino Lucas. O match
de water palo terminou com um

empate de tres a hes. Os brasi
leiros alcançaram quarenta e seis
pontos ao todo e os universitarios
trlnta e um.

Em virtude de sua atuação bri
Ihante, os sportsmen brasileiros
conquistaram a Taça Intendente
Municipal.

Africa Oriental

Três por dia
O Deputado sulino
Que é tambem da minoria,
No decorrer do discurso
Que na Assembléa fazia'

OCUPADA A UNHA DE manobras. As tropas motorisadas
DOLO A MAKALLE' italianas lutam com indescritiveis

dificuldades. A ação dos tanks
FRENTE DO TIGRE', 25- I fica, reiteradas vezes, virtualrnen

O primeiro corpo do exercito o- te paralizada e a humidade dos

CUp0t,; a linha do Dolo a Ma- campos de aviação dificulta so

kallé. bremaneira a decolagem e aterri-

sagem dos aeroplatno�.
CONDECORAÇÕES Ente italiano

audizio!li F�a
diofoniche
CE. I. A. R.)

Falou sobre barulhada
Em guerra, revoltlção,
Em fusis, bombas, metralhas.
Tanques, punhais e canhão,

.

Depois disso ainda ha quem
E de fOl1te verdadeira
Q�Je o nosso emblema da
E' rum amo de-OIi\'eira.

diga

paz

PROVEITOSAS NEGO

CJAÇOES

T. M.

RO:\1A, 25 - A conferen
cia naval de Londres é conside
rada suscetivel de preparar util-

Prêsos

Externato F. C.

sua fazenda
Atacado a tiros

Segundo noticias recebidas nesta capital, o sr. José Vaz Soo
brinho, fazendeiro no lagar Figueirêdo, mun:cir,ÍCI de Bum Retiro. fui
no dia 21 do c�rrente, ata�ado a tiros, naquela localidade, por u II

grupo de malfeitores. Felizmente aquele estima 10 conterrâneo S3Ítl
ilêso. Para o local seguiu uma força policial comandada pelo dele,·
gado do referido municipio sr. major Adelino Souza.

em

Esta doente?
MOGADISCIO, 25 - Cahi-

ram chuvas torrenciais, né'stes dias,
na SOlDdlia Italiana. Os rios trans

bordaram, inundando vasto terri
toriu e impossibilitando quaisquer

Mande nome, edadc e al
guns symptoma�, corr, enve

appe seBado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS I Al N.-23-Nictheroy
E. DO RIO.

, Realizarão, amanhã, no campo
da Federação Ca'arinense, rigoro
so treino, os quadros desportivo
do Externato F. C.

Estamos inforrrados que gentis
senhorinhas, da nussa sociedade,
est.ão encarregadas de angariar
donativos, para a pronta reorg".
niz, !ilO do Vé:teIanc azul e bran
co.
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