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A revolta do 3· R. I.
RIO, 27 - Hoje pela madrugada, o 3' Regimento

de Infantaria, da Praia Vermelha, revoltou-se saíndo pa
ra ás proximidades do quartel, onde se entrincheirou, ini
ciando fórte tiroteio com ás forças legais que viéram ao

seu encontro.
_

A revolta é chefiada pelo capitão
que assumiu o comando do regimento.

Os oficiais do regimento que não quizeram aderir
foram presos pelos sediciósos.

E' grande o número de feridos, entre êles oficiais,
sargentos, praças e civís.

O general José [oaqpim Braga assumiu o comando
e:n chefe das fôrças legais que combatem os rebeldes.

A população da Práia Vermelha, alarmada, aban
dona as residências.

As tropas legais concentram-se para um ataque
á baioneta, que deveria realizar-se ás 14 horas.
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Unem-se todosRIO, 26 - O ministro da RECIFE 26-Até agora fo-
Gue' ra acaba de chamar a esta iãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiii_ ram efetuadas trezentas prisões
capi' al, com urgencia, o capitão Iuta ao cQmU ri ismo

de elementos considerados extre·

Moesias Rolin, um d05 fundado- na mistas.
res da A. N. L.

Na sessão de hoje da Assembléia Legislativa o lider da
maioria sr. dr. Ivens de Araujo apresentou uma moção de irrestrita
solidariedade ao presidente Getulio Vargas. Pronunciaram-se a favor
os líderes da minoria sr. cel.Marcos Konder e o dos classistas sr. dr.
lndalecio Arruda.

Responsaveis pelo levante? RIO, 26 - Os »Líiarios As· O deputado João Oliveira combateu a moção na sua fór.
sociados> afirmam que os rebel- ma, achando que o pronunciamento da Assembléia, nesse grave maRIO, 26 -O general Eurico

r' d .s abandonaram a Vila Militar mento, deveria ser unicamente pela defesa do regime, e não á favor
......aspar Dutra, comandante da I a, d S 1\ , b b dei d id d

.

R' MT d
_ e ocorro, apos o om ar eio e quem presi e os nossos estmos,

de egião rlrtar , ec;rmmou , �ue aéreo e da artilharia lezal. Nesse sentido o sr. Trindade Cruz apresentou uma emen-fossell;l recolhidos [resos sureit: s � �
'"

<1 IOquemu poncrar, no i v, r\.egl- AGUARDANDO O'RDENS do Iidé.;
.

c�1. Ma�cos K�nder, que manteve o seu ponto-de-vista
mente de Cavalaria Divisionaria, idêntico ao do exposto pela maioria.
o 20. ragento Heldo Sena de BELO HORIZONTE 26- SOLDADOS ESPALH-A-N-D-O------------Pena Brandão; no 10, ulUpO de O J O' R. I. acaba de r�ceber BOLE.TINS SUBVERSIVOS DECLARAÇOES DO MA-
Obuzes, o primeiro sargento Os- munições em grande quantidade, RIO, 26 _ Foram prêsos di. JOR MAGALHAESwaldo Ferrari e .20. dito Edgard d Iesperan o a qua quer momento

versos soldados do Exército quan- BARATA
RIO, 27 -Logo que soube do movimento sub ver- Ferreira Dias e no 30. Regimento órdem ele embarque. do espalhavam 'boletins subversi-

sivo desta Capital, o presidente Getulio Vargas deixou o de Infantaria, o 30. sargento Jorge
d I I d teci Honorio Bezerra de Menezes, to- R vos. Esses soldados estão inco-

Palácio Guanabara, dirigin o-se para o oca os acon ect- MIL HOMENS PARA E·.
mentos, onde presenciou o movimento � o combate das dos pertencentes ao Batalhão de CIFE

mumcaveis.

tropas, tomando medidas julgadas necessárias, Guardas.
A SERENIDADE DE

Depois disso, encaminhou-se para o Ministério da I
Esses sargent,os, acr-sados de s,e SÃO SALVADOF\ 26 PRESIDENTE DEMO-

Guerra onde, com o ministro João Gomes, d rige o mOvi-I acharem envolvidos, numa conspi- Partiram {Ja a Recife mil homens CRATA
menta de repressão ração, foram recolhidos aos corpos sendo SDO do 19 B. C. e 500 RIO, 26 - O presidente Ge-

° presidente Getulio Vargas chegou até a esquina acima referid,os: com exceção do da Polic:al Estadual. tulio Vargas passeiou hoje pela
on Ie está o Hospício, na rua que conduz ao 30. R. l. de n�me HIIdo, Se,na ?e Pena' manhã pela praia do Botnfogo!3ranaào, que ate hoje ainda não

A PRISÃO DE DOIS

Pr'estes
foi encontrado, ignorando aSd

au-
CHEFES Feri-do a·a lado da M.·n-.strotoridades militares o seu para eiro.

da Guerra

BELE1M 26 - A policia
efetuou a prisão de um emprega-
do da firma comercial Ferreira. O QUE DIZ ° COMAN-
Gomes, acusado de estar envol-j DANTE CASCARDO
vido numa trama comunista,

Segundo noticia a imprensa des- RIO, 26 _ Entrevistado pe-
ta capital, não é esse o único em- la imprensa na sua c'iegada, via
pregado da referida firma que es- aérea, o comandante Hercolino
tava sob as vistas da policia, a- Cascardo, chefe da A. N. L. dis
pontado-se, entre outros, o de no se que veiu tratar de assuntos RIO, 27 - Acaba de ser prêsa uma senhora ele
me Moacir Ferreira. que se relacionam com os portos gante, trajada de marron, que procurav,a se aproximar

calarinenses. dos rebeldes.
Declarou que só tivéra conhe

cimento do levante comunista
através da imprensa de Santos,

RIO, 27 -- A luta continúa sangrenta, tendo a po-
do GoveArno da lida solicitado das familias que residem em Copacabana

Ameaça bombardear Natal
que se retirem de suas residencias.

RECIFE, 26-0 comando A população está alarmada.

geral das forças militares de re- l

RIO, 26-0 presidente da República acaba de receber do Chefe Nacional do pressão ao levante comunista des-. Uma tentativa revalucia-
Integralismo, o seguinte telegrama: te Estado e do Rio Grande do , •

"MACEIO', 26-Presidente Getulio Vargas-Rio. Norte, resolveu apelar para os re- narla nos pampas
Sem compromissos politicas, em absoluta solidariedade ao govêrno da Repú- beldes daquê]e Estado, afim de

blica, na defêsa da órdem e der integridade pátria, colóco á disposição de V. Excia.

\que
se rendam. Caso não aceitem

neste momel1t�, ce,m ruí! integralistas, que se sugeitarão ás autoridades militares) na será determinado o bombardeá
defesa da nacionalidade. mento de Natal e todas as outras

'_
Não temos armas nem munições, mas temos muito patriotismo pelo Brasil. (a) cidades riograndenses do norte em

..

Plinio Salgado, Chefe Nactonal". (poder dos rebeldes.

Chamado ao Rio

Oculto no Rio um agitador
paraense

Rebelou-se a Escola
ção

de Avia- BELEM, 26-0s jornais des
ta capital apontam como articula
dor de movimentos comunistas, no
Pará, o fiel de tesoureiro da Diie
toria Regional dos Correios e Te

legralos, JOão Baltazar, atualmente
em gozo de licença no Rio.

Segundo e:osas informações, que
são leitas sob reserva, J Dão Bal
tazar estaria agindo de acôrdo
com colegas do sul, tendo estado
em entendimento, ha pouco tem

po, com elementos comunistas de
Campo Grande, no Mato Grosso.

RIO, 27 -- Recusando-se a combater o 30. Regi
mento de Infantaria, revoltado, a Escola de Aviação Mi
ltar, mais tarde, tambem rebelou-se, prendendo o seu co
mandante major Eduardo Gomes e alguns outros oficiais.

Como as forças legais iniciassem enérgico ataque
á Escola, auxiliadas pelo grupo de artilharia.c.cos rebel
ces incendiaram os hangares.

'Cercados em suas fábricas

o presidente Getulio inspecio
na e dirige

RIO, 27-A Quinta da Bôa Vista está fortemente
policiada, encontrando-se de cinco em cinco metros uma

praça embalada.
Os operários, cercados em suas fábricas, estão in

possibilitados de virem para o centro da cidade.
As prisões se verificam em massa. A Escola

Artilharia ficou fiel ao go""e-r110.

I
l\

Luís Carlos
ACUSADO DE TRAMAR
CONTRA ° GOVERNO

esteve 1110 Ria
desapareceu

e

RIO, 26 - O «DOaria c'a Noite» diz que o c.ipi
lã) Luís Carlos Prestes chegou aqui, ha cêrca de dois
mêses valendo-se de um passaporte falso, com o nome de
Roberto 'Castro. O chefe revolucionário, que não usava

mais as suas longas barbas, foi vigíado até ante-ôntern

pela policia caricica, quando esta perdeu a písta.
Ha quem afirme. que a policia já conseguiu locali

zar o capitão Luís Carlos Prestes numa cídade paulista.

MIL INTEGRALIS'TAS
á disposição
República

300 PRISÕES EM RECIFE

o apoio do gel. Fiôres MAIS DUAS ESQUADRI"
LHAS

RIO, 26 -Os "Diários Associados" noticiam que o

sr. presidente Getulio Vargas, recebeu um telegrama do

gaJ. Flôres da Cunha, governador gaúcho, hlpotecando o

seu apoio ao Governo da República deante dos grandes
acontecimentos que se verificam no nordeste do país.

RIO, 26- Seguiram hoje,
para o nordeste, mais duas esqua
drilhas de bombardeio, sendo
uma do Exército e outra da Ma
rinha.

Santa C,atarina
pela'órdem

ABANDONARAM A VILA
MILITAR

RECIFE, 26 - O governo
distribuiu uma nota oficial, dizen
do que os rebeldes abandonaram
Socôrro, dirigindo-se para Jaboa
tão, seguindo em sua presegui
ção fôrças sob o comando do
major Costa Neto.

RIO, 26-0 major Maga
lhães Barata declarou aos "Diarios
Associados" que 9 movimento

UM extremistas do nordeste e que é
falsa a sua adesão á A. N. L.
Disse ainda que o seu chefe é o

sr. Getu'io Vargas.

Conlinúa na 6a. oágina

RECIFE, 26 - As fôrças
legais conseguiram aprisionar dois
dos chefes rebeldes e sr. Ciro
Meireles e o tenente Lamartine. RIO 27 - ° capitão Ramalho foi ferido na per

na quando, em companhia do Ministro da Guerra e outro

oficial, estava dirigindo as operações. ° ga1. João Gomes,
declarou que empregarà a máxima energia, dizendo cal
mamente e sorrindo ao oficial ferido.

-Quando se tem de morrer não se póde deixar

para depois.

Uma. senhora comunista?

Luta sangrenta

RIO, 26-Noticias aqui recebidas informam que se

verificou' uma tentativa revolucionária no Rio Grande do
Sul chefiada pelo major Costa Leite, que pretendeu rebe
lar' a unidade sob seu comando. O major Costa Leite lá
foi prêso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rh'DATORE". ( Desportos Terrestres- CYPRIANO JOSE
L.J o:

( n Nauticos _ EDU' C�BRAL

B.A.SQUET
AS Regras Oficiais Adotadas Em 1932
Pelo .Joint Basketball Rules Comettee
Dos Estados Unidos Da America E

Tambem Pela L. C. B.

Amanhã no Rio de Janeiro, de
Art. 40 - O arbitro dev.

.ontar-se-ão, em disputa do cam

inspecionar e aprovar todo o apa- .eonato nacional de futeból, sob
relharne nto inclusive o campo ) pode io da Liga Carioca, A "pea

DEVERES DO ARBITRO cestas,' bolas, tabôas da cesta Liga de Esportts da Marinha, Deve r í realizar-se, domingo, no
I\rt. 20-0 arbitro deve pôr apitos dos cronometristas e apon LigaFluminense, Liga Espiritosan- estadio do Independencia S. C.

a b la em jogo, decidir quando ta dores, etc. O arbitro não per tense, Liga Palanaense, Liga Ca- do 'lisinho distrito de João Pe

a rlltsma está em j060 ou morto,
mitirá ao jogador o uso de qual· tarin�nse, (com séde em Joinvile) sôa, um renhido match de futeból

a quem pertence e quando a quer objéto que na sua opinião. e Liga Mineira, as representações ectre a valorosa equipe daquele
cesla é vaLda. Deve marcar to' seja capaz de machucar os outrm d! São Paulo (A'pea) e Liga de sociedade desportiva e a do Ti

('a as Utas e violações, imf>ôr jogadores. 'E,portes da l'vlarinlJa. Conforme jucas S. C.

cS repectiyas penalidedes, reco- CASOS OMIS )OS ,e vê o profissionalismo está imo A aistil t 1 dir�tol ia do Inde·

nhecer os substitutos e ordenar Jcrando dentro das principais ca- pendencia S. c., afim de cons<

desc.onto de tempo quando neces- Art. 50 _ U arbitro tem po· pitais. guir o melhor êxito para o ImpO!

�ario. Deve annunciar cada SeS' deres para resolvero todos cas Agora mesmo Tião. que aqui t�nte ?lf.Iío, està toma�do ? mai

ta.feirél, (u'o valor indicará com sos omissos nestas regra. a'uou pelo Figueirense. receberá VIVO mteresse, e d�hgenclando
����P.l.� ·-.0� ..(:>.,�!W!t.&.����*$' ;1;""�"'''.!' �d "rJ"ni,7:lC'.ãO ela tar

;". 4 de Dezembro i ei;';�di�;'ãO
; o da Alen.a.

�l.'
o nh.

�l� •
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DOR? RESFRIADOS?

Q-U A R A I N-"-A
1
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Distribuição
ção

Recebemos da Secretaria do -0-

Avaí Futeból Clube, um oficio, Continuação
inteirando-n,os d� eleição e póss.e i �Uma v�z pe.netrado no, o,rg�-l f�bre tifoide, ha sempre .lesão n�
da nova DlTetorla, que se consti- rusrno, o micróbio da febre. tiloi- rim, sob a forma de nelrite, e dai

ruiu da maneira seguinte: de ou tifo �e espalha por '::todo saem)les pela urina. Os germen'
Presidente, Valter Lange (re- êle, por intermédio do sangue, eliminados pelas lézes provêm .de

eleito); l vice-presidente, Antoni- onde êle lambem passa a viver e ilcerações intestinais ou da bile

no Meira; 2' dito, Arê Maneback a se mulliphcar. No começo da ':A peior das consequencias dé>

(reeleito); I' secretario, Aldo F t'c� doença o microbio]permanece só febre tif[)id� é justamente esse f<>

nandes; 2' dito, Osvaldo Mach�- no sangue, mas em pouco t ernpo iórneno da eliminação do mi�r�
do; l ' k�.oureiro, Amaro Patroci- se loc li a no; orgãos e ent ío co bio pelo doente, que continue

nio Coelho; 2' dito, Alcebiades meça a ser eliminado pela urina, expelindo o germen da doença,
Dias; orador, dr. Aderbal Ramos pelas Iézes, e ás vezes, quando .lurante a convalecença, e o qu

SIlva (reeleito); médico, dr. Cesar ha complicações pulmonares, pelo linda é de consequencias ma

A' vila (reeleito); diretor esportivo. escalfa. A eliminação por essa- �rave�, até depois de curado, du

Antonio Vieira Machado; l '

pro- vias decorre de alterações nos or rante tempo variavel, não rate

curador, Oscar Vieira; 2' dito. oãos correspundente. Assim, na por muitos anos ou mesmo duo

Arnaldo Luz.
�

rante a vida toda.
COMIS�O:S: de esporte, VI- xcelente bolsa para atuar em [oin Lto acontece porque em cer

tório Fornerolli, Olímpio dos San- vile tendo outra não menos dt
05 individues a cura nem sempre

tos e Adalberto dos Santos; de São Francisco. Foi este rnesrn. ! completa, formando-se, consc

sindicância, Francisco Melo, Nel- crac'k que aqui vivía na eterna luencias ela doença, fócos de in

son Machado e Reinaldo MoeI! ilusão das prome�sas, só lembrado Hamação crónica em certus orgãos
mann; de finanças, Alvim Clemen no campo da luta, pelos admira- onde os germens permanece0
te de Souza, j,'aquim Ladeira f dores do IplOfissionalismo masca- VIVO,.

JoãO D. Vieira. rado", Aguardemos o futuro. A Estas localizações tem sido ob

Capitão geral, Adolfo Bôos; equipe da Marinha pisará assim servadas até 40
..
anos depois de

capitão do l ' quadro, Valdemar ao gramado: Belmiro; Joaquim e individuo ter padecido da doença.
A. de Souza; capitão do 2' qua- Fraga; Chaves, Jocelino e Noé; Em certos casos, parece que ja
�ro,Valdemar Lelis de Assunção; Humberto, Paranhos, Batistaca, mais o ge.rmen desaparece do or

ela:'o., Francisco O'Moré. Baianinno e Pavão. ganismo que o hospeda.
A localização do germen d

doença faz-se em pontos mais va

riados do organismo, mas ha pre
[erencias par.1 certos orgãos. A,

si n na mulher é mais frequente
localização no aparelho genital, t
e n ambos os sexos na v-sicula bi

liar, medúla ó5�ea, rim, abce&sos
)u inflamação de caráter crónico

'lfecções essas f e,pentes na febre
:ifoide.

Infeliz-m..d-nt_ê o. n "'\.t!t!_'" nft"loár L>�1

) hm de todo o gn n le amôI.
Sc:mpre imaginei que, na su;

t nensidão. conseguis�e transpôr a

')arreiras que se lhe opu- ham afin
te entravar a marcha qua�i triun
lnte para a felicidade.- Ma� ...

.}obre de nós? Somc.s humano
A estação alemã DJA, ondi e assim sendo, todos os nosso

31,38ms., irradiará amanhã ( ,entimentos têm a duração Ielati
programa abaixo, para a Ameri ,<,a á sua intensidade. - Percebi
ca do Sul. Juando par�iste, que qualquer coi
A's 23,15 corresponde à" ..a tinha acabado em (f1im.-Con'

3,15 hs. no Rio de Janeiro e tigo o mesmo se passou, não foi �

7.1 5 às 1 I ,1 5 hs. O véu da distancia nos foi pou-
23.00 Anuncio DJA (alemão, co � pouco, camado os 0lh0s do

espanhol). Canção popular alemã; coração até que nào distinguisse-
23.05 Das escritas do Nacional- m( s mais do que a sombra in
socialismo: fi obra dos Socialis

I
decisa do que Foi o nosso ideal.

las. Fala o principe de Schaum- Hoje resta-nos a cicatriz da

I burg-Lippe; 23.20 Dansas e tre., ferida que ocasionou a morte do

� chos de flauta de J. v. Haydn, \
mais �ublime sentir da humanida·

� toca Carl Bittner; 23.35 Noticias de-O arnôr.-Nossas pobres al-
30bre é\ economia l'I.Jemã; 23.40 mas crentes e, por isso mesmo,
Entremeio; 23.45 Ultimas noti- felizes, vivem. hOJe, saturadas pe·

I cias (em alemão); 24.00 Maximo lo perfido veneno da desconfiança.
Pavese: Novidades da Alemanha; Serr.mos capazes de amar ou-

00.15 Do transmissor nacionlll de tra vez? Sim am8remos! Porém,
Colonia: Coisas alegres do Rio em cada novo amôr sentiremos o

Rheno; I. 15 Ultimas noticias (em sabôr amargo da descrença'e a

espanhol); 1.30 O trovador ale- enormidade de nossa dôr. - Em
mão vem. Introduzido por Johan· cada novo amêlr procuraremos al
na Angernlann; 2.15 E'co da guma coisa do primeiro e cada
• Alemanha; 2.30 Duo em sol-ma i- busca será uma desilusão a mais.

O or, op. 162 para violino e piano -Morreremos procurando viver,
• de Franz Schubert. Tocam: Grete em outro amêlr, a quiméra fugi
G Eweler e Max Nahrat; 3.00 UI- dia de um amôr que não vivemos.

e timas noticias (em alemão); 3.15 Infelizmente o nosso amêlr foi

• Leitura do programa (alem., esp.). um sonho lindo que teve O hm
O Despedida DJA, (alemão, espa- de todos os sonhos.

·-----0.------000....11 nhol).

Futeból

Avaí F. C.

RBgra VI

OFICIl\IS E SEUS DE
VERES

At. - Sào (JS seguintes os

oficiais: um arbitro, um liscal,
dois apontadores e dOIS crono

metri.tas •

os dedos. Deve proclamar o re

sultado no fi,n de cada meio

ter-ipo, cessando depois do tiltirllo
a sua intervenção na pactida.

Pergunta - Se houver desa
côrdo entre o arbitro e o fiscal
sobre a marcação de um ponto,
quem d.cidirá?

Respmta - O arbitro, de
vendo todavia consultar o fiscal.OFICIAIS

Nota - Nunca será de mais

insistir em que, tanto e arbitro
como o fiscal, devem ser pessoas
reconhecidamente competente e

imparciais, devendo não pertencer
� qualquer das organizaçeõs re

presentadas.Ü arbitro e o fiscal
di! 'reI no usar uniformes distinctos
do de qualquer quadro. 03 oh
ciais r,�o têm autoridade pra a

cor d ..,· t::;:' a;udOil,-.3:; na- f, gras
r xét.. as constantes da Regra I,
art. lo (Nota) e alto 2 e Regra
V!I�. art.. 10.

o ARBITRO DESQUA
LI: ICA

Art. 30 - O arbitro é oLei

gado a excluir da partida qual
qu�r jogador que tenha cometi
do quatro faltas peswas ou un

desqualificante.
M arinhaXA' P EA,INSPEÇÃO DE MATERIAL

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Prem ios ern mercadorias

5:575$000
por 1$000

Com esta insignifica�1Íe quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDIT:"�. MU-r-UO PRE-

C IÂL, destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entr(lda é accessivel á todos-.a$000

Exige apenas a co.ntribuição de
1$000 para cada sorteio

Habilitai-vos! ,Inscrevei-vos!

N IME o
tJIW

CORAÇAQo

BIBLIOGRAFIA
e elimina
da microbio Está nas vitrines a nova sé

rie das «Minhas Memorias
dos Outros», de Rodrigo
Otávio, edição da Livra! ia

José Olímpio Editora

Ruy Barbosa, Barão de Rio
Branco, Duque de Caxias, Os
Reis da Belgica, Rodolfo Berna-
3eii, Ferreira Viana, Machado
de Assis, Aloísio Azevedo. eis
aí uma admiravel galeria de fi

�uras da maxima importancia na

historia na politica cultura do Bra
.il, Pois são essas figuras que

�odrigo Otavio, admirável homem
de letras. membro da Academia
Hra�ileira de Letras, revive na

nova série das "Minhas Memorias
Íos Outros». Quem não se re..or-

1a do sucesso alcançando no ano

passado pela primeira série deste
livro de memorias? A critica loi
manime em alirrr.ar que nos en

.ontravamos deante de uma coisa
inédita no Brasil. Rodrigo Otavio
:ontinuou a sua galeria de tipos
da nossa historia. Homens que
de conheceu e estimou, homens
com os quais conviveu, documen
t is que guardou, documentos que
.descobriu, e um grande talento de
escrito eis os elementos de q li!

se serviu Rodrigo Otávio para
escrever as duas séries da suas

memorias. Esta última co.no a

ximeira foi lançada pela Livraria
José Olímpio E:litora, casa que
realmente vem prestando valiosos
;erviços á cultura brasileira.
Varias co'sa até ho e :nédit'i5

,obre Rio Branco val�os aprcn
ler no livro de Rodrigo Otávio.
rambêm a atuação de Ruy em

Haya a :er.contramos admiravel·
nente ce5c íta n:ste volume. A
g na curio a do romancista A!oí
io Azevedo atravesa tambem ai·
�uns capitulos. Machado de Assis,
.ão amador pelo n05SO público é
I!!ualmente evocado nesse livro en

;an(ador
.

de saudade e carinh(..
Belo 1; ro sem d�vida, desti

nado a um sucesso de livraria e

:le público pouco comum no nosso

país :} n va série de «Minhas Me·
marias (lOS Outre s» de Rodrigo
Otàvio e faz lêr de uma vez, d.i·
!Cando o leitor sem coragem de
,bandona-lo. Note-se tambem o

número de documentos inéditos
qu;: aparecem a todo o momento
10 livro. Notavel edição da Li-
{faria José Olímpio Editora.

lndependencia
s. C. X Tijucas

s. c.

Rheingantz

Florianopolis, um�'

tarde Ida Prim�véra
de 35

Continu'a

LANS P.-�RA BORDAR

não tem rival. Granda lortJ�
manto de coreI firmas.

MARCAS:
ALICE, AMELlA, AURORA,

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casas

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado

Guia da
saude

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qual
quer despesa, mande ende
reço certo ao sr. Oliveira,
para á CAIXA POSTAL n.

23, NICTHEROY - E. DO
RIO.EU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.fj ·(f==":eéoFr8�1�:Ndõç�1I�1:"==��) �Jol'cori-es'pondendo pr-azenteírarnente a gr'ande con'fL3i')ça "'3 indiscL�tlvel
preFerer\ci3 que lhe dispertsam os c�tarinenses,torr)ando-a o único em
pório da elegancia e da m--,dd nesta linda Florianopolis, está vender.do

os maiS variados, vistosos e belissimos padroes de sedas.

Cie�lrlifican1G§ a nossa numerosa freguezia que os prJ�ços serão
nlantidos e pel'$maultecerão firMes pois não se trata de Ijquid;mção
As senhora-i e senhorinhas florlanopolitanas sempre procuram a 'famosa
Uasa T.·es �rlnãDs, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblidade

dos tecidos e por serem os de preços mais .vantajosos.

T E ['I , de st�ck de sedas e tecidos finos
[�••��_ iJf· ...". """" _ "',,,,,,,..,,.,,,,, .....==...�"""""""'�="',....."..""""���"""
�

.. "

, �
------ ; ...

��

•

w· "----: ..
-c;

Rua Fehppe
fIJ

T A

Il

I

�I

c

� �,
� w

e �
�� � � '""'i'F":' Pf� �m �
�tq� II!;;;.. � li'iI "- ...w� IIW i.l rr--

Seda Larné de
Seda Pelica' c[50 cores de
Crep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �;o

cores de
Crep Marrocain, sort.mcnto de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ríe Soie q todas as cores de
Seda Pelica "estampada de
Toil de Sole estampado de
Seda listada mo.Ierna CJ diversos desenhos de
Sultaneta, sor.im .nto de 40 cores de
CREPE MONGÓL FRACÊS sortimento completo de

todas as cores de 13$
Seda Laqué sortimento de 30 cores de � St.
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

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

A R I A
6$500 P)r �$500

7$ Por 4$500
10$ F()r 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancía, por 550$000

Capa de pele de 150$ Por 11 O�ooo
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
--------�--:: ...#1�.�---- _

Colchas�d""eSeda

S;� � or
9$
12j)
7�5 f>

10$ »

13$ »

10$ .)

9$

"5$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9$000
7iPooo
6$500

�
s,Colchas de seda com 3 bicos 36�00o

Colchas de seda com f auja 40i�OCO
�-::�����--------

Linho I rlandez para homens

1 0$000
� -

6$000
I .... iiho Irla.idr z para ternos de homens, artign modernissirno

de 10$, I 1 :�, 13$, 14$, J 6$, 18$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e 28$
'---��;:_���:;�

Linho e Cretone

l·

S%
16$

) 6$000
10$oJO LINHO BELGA de 2.20 IfIS. de largura 16$000

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

Luvas e Carteiras

Sedas ultra rnodernas I

Orap de seda sortimento de)O cores de 24$
Peau de Gazclle, sortimento 'de IS cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep ,\llate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de S cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein. 14 cores de 24$
Velludo Cltifton Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
" 19$000
» 15$000
» 11 $000
» 14$000
» 16�ooo
» 40$000

o
fIJ
UJ
«
J
<I;

sortimento sem igual por preços fanias'iicos >.e---e=o---G �
.

p - .��f@i' �---------"----_._';JJ �

�
Scmidt I A CASA TRES IRMA;;;r1 T E L E F O �,�E o:I

'iiiiiiiiiiIõiii é a única que vende as suas

I
�

I mercadorias 20'/. mais baratc que

III as praças do Rio e São Paulo, 8
II �isto serem as" suas compras fei-II .. ii
� diretamente,

Luvas de pelica de cabrito da melhorqualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finíssimas ultima palavra de 15$, 50$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60t 658 e 70$ouo

-------- �r��j�-,

Capas de borracha

Capa de borracha para senhoras de ] 20$ Por 100$, )00
Idem) » » »» 160$})] 20$'000
Idem}) » ,) » finissima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeavel de homensde 220$ }) 180$'>00

----------M--e-i-a����s-s-e-I-in------------

Estamparia das mlis rleas e mata mlldernas d:l RIO e São Paula
encsntrar-se-aa só na Casa TRES IRMAOS

2$3 L'

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de 14$, 16$,

"S��P:�""Z"'--- _

Marim de'"'ê'6res e opala
] $6 Por 1 $200
2$ » 1$500
2$000 e 2$'200

13$000
12$000
12$000

IS$ e 20$000
Meias l�';ousselin ultimo tipo modernissimo
Ch i/fone te, as melhores mp-ias do Brasil por
Me.as de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.p, I O,� e 11$000
14$000
7$000
1$500
4$000

MORIM de cores sortimento completo de
Opala frna de todas as cores de
Opala Superior

--Gravatas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j e�BI

Blurr�enau· .Joinville Seo Francisco - Laguna Lages gJ
B
Filiaes I I I Mostruario perrna"',EF

..,te em Cruzeiro do Sul �
Secção de Secção de Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras�.�rJara)r;rnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
Lonas e Impcrrneaveis Material em geral para construcções: Machínas para offícinas

.

mechanícas

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

� Roupas fcita�' e jancllas, tinta Machinarios em g-ral para a lavoura:�'arados, �
.� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �l.� Linha para coser e sergir Fogões e Camas. Locomoveis, Motores de esplosão] IVlotorES ��

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �
�, Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para < transmissões: :eixos, �1ifJ Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �j

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes �����Toalhas e guarda napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

l'..�.;; Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER �
., Charutos «DANNEMANN:<> Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional �e Nav:=�aç�o."H ...-'E..oc�e9'--vapor�s "Carl Ho.epckeSJ,"Anna"e"Max' �.f1 Fabrica de Pontas "Rita Marias - Fabrica dt3 Gelo ·'Rita Maria" -- Estaleir "Ara-taca" �
l ����:2������Ú!tS�i���'�tG"��"�l����ru�"�����l��f��_ti�J���������;rô.���Âv�VÂ��

,

FUNDADA EM 18'70

Seguros Terrestres e Maritimos
PRIMEIRA

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

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

Agentes em Fíortanopolts :

Campos Lobo & Cla,

,-

Sociedade ltnmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balt-,earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U �"l ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
peja Prefeitura l\_1uDinpal de São José, cuja cópia a,-ha-�f.

arr.hivada na mesma Prefp;tl1ill.

Um contrado de compra de terreno da Villa Balncaria é

f) melhor pJ .seníe e Natal que V. ". tI J, brindor s=tts filhús ..

LinOa libra Pancramiro.
E5plenàiôo praia ae banhos.

Optlrno nascente ôz agua p o tnuet.

Terrenos compietornvntz plano:",

A VILLA BnLNEARlrl DI-TFl a:
1000 me-ros aü Ponte Hcr _il!O Lil7

BOa ao t -a"õe Guadd feàl?ral. e'11 coristrucçüc.
"'1;-" � upa Escolar José Boiteux.

a séôc 00 Districlo 'Io do Pessôa.
, T -

a OôO�p.rvida pelas Linhas de Omnibus de Fiorianop(\lis
Pessôa e Florianopolis �Biguassú.

Prestações mcnsaes desde 30$000
A 5ot:ieoaàli:' ez encarrega 00 ronstrucçõo oe Préàio9

0:3 161125 aàquÍl',ào5, m e àic nl e o pcqcr.rento élli:' uma zntroõc á

ur.stn li:' o resta te em pagamentos menaaea,

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

ou com o corrector EDUA:<DO NíCOLlCH

I ncontestavelmente a

CAPITAI REALIZADO
RESLRVAS .\IlAIS DE
RECEITA EM 1934
Pt<OPR E�)p,DES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

•

Adolar chwarzFabrica de \��ovels Catharlnense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

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

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapldo
Preços n-:aodicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

,IICÇ' 4 fi ..

RECEBIDAS PELA L: v'F RIA CEN -

'""li �,jAL DE p:�.3ERTO t.NTRES
SIl
�J

� Cléop tra 'ur Osl...ar von Wr heim=r
� A vida a, [c i:« D'úfc-pDr �11C0 Verissimo
� Anciueta=ç st diversos au.ores

,� O Cooperativismo ao alcance de todos --

por Luiz
� Amaral
� Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

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

Hervé
Yocabularto Sul Rio-i», cndense+ço: Luiz Carlso

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

Oliveira Freitas

Atentae bem!

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
i 3.496:912:p949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

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

I
todos os Estadc.a

Cansei heíro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA

E.3C� ftó� ias em Laguna e lta]a!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nossa historiaA Gazeta idlnca:
-----------------------1--- ------

Médicos Advogados

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

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

I

Dr .. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

P'r.ne 1.618

Dr. Miguel
Boabaid

Clíníca Geral -- Vias Ufinadas

Hemorrhoidas: - Tratarnento
sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das I 5 ás ) 8 horas

-----------�--------

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

rr 18

"

j
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
_--= I
Accacio MoJI

•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phor=- 1277.-

Caixa Postal, 110

I Dr. SYLVIO Bll Dr.
FERRAR.Q

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21�1
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em moiestias de

GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Eorrncõo pela Fuculõcõe

õ

e

mzõicina õo Universiàar:)e õo
Rio àe Janeiro. Ex-ínter-no,
por concurso,

ô

o Hospital
õ

e

I Pronto 50corro e õc Assisten-
I ria Publica õo Rio oe Janeiro.

I'orn alguns anos oe pratica nos

seruiços eapectnllzoüos no Pro
IZssor 5anson, no Rio àe Ja
lZiro -na Policlinica àe Sotafo-
ra -- no Hospital àe 5ão João

._ Batista a:J LagOa e no Hospital
6alfré--6uinle).
Chefe de clínica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
ariz, cabeça e pescoçj)
dI) Hospital de Caridade
de Florianopolís.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cilUrgia propna.
I

Consultas diariamente no

dospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

'porta-Fone particular 1426

. �.)entistas

Luiz Freysleben
('irwgiãc :Dentista

...RUA DEODORO, 30 -

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

operações de plastica

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

das I 5 ás 16 112 horas. Nas grandes lutas que desdo-
PA15AHDO 05 bram no campo da actividade so-

TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: cial ou commercial, o espirito mo-

RESIDENCIA- Rua Este-I C C
demo e bem equilibrado utilisa o

I Limitada S·I· ala. I telephone como a mais inprescin-
- . ves Junior N. 26

r
CIC. Aviso Previ06·!. ala. divel das necessidades.. - Dr. Renato=

I TELEF 1131 Prazo Fixo 9'1· ala. --------------

==Barbosa== . .

I�iiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiliiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiliiii� 2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da Ca-
ADVOGADO sa Três Irmãos.

F::d���-r:o��:�t;�-I CO�o?���� "��r!��s: Z A ::=:':�=::��G�:.gj.scR�O�Y�a�IRB:ilr=iaí!li1ra°l§lfer
..

=P;;:A=S=C::::=HO=A::L:::::::::S:::IM�O=N=E=S.=A;'::::'f Concurso de Beliza instituido peja Emprêsa dos Co- � Concu r$2f-�:-:;-;t=!ELEZAroados para julgar qual a senhorita mais Bela de Florianopolis. .� t .1 E .. , i i;� -

LIVRARIA MODERNA O pleito inicia-se em 23 de Novembro corrente e encer- G dos CI N �;S' 0t�'CQ:R'o�IDos"
funõaan em 1886 rar·se�á em 23 de Janeiro de 1936 efetuando· se a apuração hnal V '_" �

Rua Felippe Schmidt r. 8 no dia 24 de Janeiro do ano vindouro.
. � VOTO nó Senhorinha i ' �FORAM INS!ITUIDOS IS FINISSI\10S PRE· 'it '.

1 ,

ilraixa postal1Z9 Tel. auto 1004
;

�

Codigo Ribeiro End. Telg. sificação no. CONCJRSO.,. ; . ij Assinatura t r;
•

,.,L:f,h
SIMONE O }ulga'llento sera feito por melO de uma comIssão de Ju. V 1:

__ o

Tvpographia, Estereotypla ri-OS TRt:S PRIMEIROS PREMIOS SÃO: � �Ó' êoupon' d'A' bAZETA II
encaôernação, Pautação, Tra· /. Premio-Uma maquina de costura Singer no valol de � ��1-��__ ':-' -. I�balhos em Alto Relevo etc. 1 950$000 .�:

• .i�������S;l��=....�J��1L*ji_ctW#.=*'

Ivo d'Aquino IAdvogado
BLUMENAU

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE,RIE A:-AtIético Avía, Figueirense, lris e Tamandaré
SE'RIE B :-Clubes do Estreito, Coqueiros, Saco dos li

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

A.dvogado
Rua Com. Mafra, 10 (sob.)

Fones 163 I e 1290

5erão contertõos aos primeiras
e sequnõos lugares. Para a série
A, õo qual farão parte Atlético,
Ãuaí, figueirense, Iris e Taman
õur-é, "A 6azeta" conferirá uma
rica taça, com gravação em ouro;
z. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
melhor logaàor r:)e futeból=-t. lu
gar, uma meôulho àe ouro; Z. lu
gar uma meõclho àe prata. Para
os clubes II' Ioqcôorce 130 série S
publlccrernos oportunamente 05

prernloe que estão senõc culõc
õoacrnente estuõuõoa.
HOTA--Os iogaàores õcs clubes

filiaàos não serão conetõercõce
õantro õc serte S.

Diariamente, pvblicaremos que
ro coupons, õlulõlôus em õucs
series, ccbenõo aos 5 clubes õc
rapital, ou sejam os f[liaàos á
f. l. D., Q série A; e aos clubes
"!)o Estreito, roqueiros, 5aco õcs
Llmõea, 5ão José, Palhoça, Si
guassú e Tijucas, toõos não filia
õos, a série S.
Assim, A 6A2ETA quer rza

poriõer aos seus leitores essas

Interessantes perguntas:
-·Qual o melhor jogaõor õe tu

teból?
--Qual o clube 1311' futeb61 mais

simpático?
Pl'eenchiàos e rernetlôoa a esta

R�àação os coupons que pubflco
mos õtortcmente.v-coa õornlnqoa,
ás 9 horas, ter-se-é a apuração,
corn a presença õoa tntereascõce.
HOTA: Os coupons õe uma sé

rie. que fOrem er rcõcmente pr-ecn
chiõos com a Inõlccçõo õe clube ou

jogaõor àll' outra série. serão lnu
tilizaàos na apuração.

UM FESTIVAL

es Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva
Saback IADVOGADOS

I

Para a entrega õe5se5 prernloe,
que se õará no Dia Z9 r:)e De
zembro àe 1935, "A 6azeta" orga·
nizará um excelente festival õcs
portluo com atraente programa.

I I QUil""iÓ -rnelh-ór �

Jogador Ii" de futef)or1

Pela

(Compilação de L. Nazareth)

26 DE NOVEMBRO-S. PEDRO ALEXANDRINO

I
RUA T):{AJANO, 33
Te/efànt-, r287

Quak'O melhor íO�dor
� da ;fu�ebJI 1

.

�

li

SE'RIE' A

1865-Com destino ao Paraguay-Sob o commando
do tenente-coronel Joaquim Cavalcanti de Albuquerque BeiJo, em

barca para o Paraguay o Nono Batalhão de Voluntarios da Patria,
composto de moços catharinenses. O mesmo Batalhão foi, fazendo
parte da Brigada commandada por Magalhães Castro. Ainda nesta

data vinte e tres socios da Sociedade Gymnastica de joinville, acom
panhados pelo tenente Guilherme Hoffmann, juram bandeira, nesta

capital, alistando-se como voluntarioso
1893-A revolta da esquadra, no Paraná-Na immi

nencia de ser cercado pelas columnas revolucionarias de Gumercindo
Saraiva e Piragibe, o general Argollo, que fizéra da cidade da Lapa
sua base de operações, passa o commando dessa praça ao ceI. Go
mes Carneiro e retira-se para Curityba, com o seu estado maior.

-0-
DIA 27 DE NOVEMBRO-S. CONRADO

I 688-A inauguração de retratos-Por decreto desta
data, prohibuiu-se aos governadores das Capitanias, consentissem que
se lhes tirassem os retratos para serem collocados nas Camaras ou

em quacsquer outros logares publicos, "pelas serias consequencias que
resultavam destas manifestações".

1807-A monarchia portugueza-uõ príncipe regente
de Portugal, d. João de Bragança, em companhia de sua mulher, d
Carlota Joaquina, de sua mãe, a rainha louca d. Maria I e de nu

merosa comitiva, embarca com destino ao Brasil, para onde transferi
ra � séde da monaichia portugueza.

1844-Nascimento de D. Vital de Oliveira-Nesta
data, nasceu em Pedra de Fogo, Estado de Pernambuco, o religioso
capuchinho d. Vital Maria Gonçalves de Oliveira, o 170. bispo de
Olinda.

1893-A revolução de seis de Setembro-Tendo o

governo mandado retirar do deposito de rmteria] bellico, na Arma
ção, em Nictheroy, um grande canhão Withworth, partem da esqua

I
dra revoltada cinco lanchas para impedir tal operação, sendo, porem
recebidas com viva fuzilaria. Trava·se medonho combate. Nelle in
tervieram, com toda a sua artilharia. os navios Aquidaban, Trajano
[upiier, que, durante duas horas, bombardearam a cidade, só cessan

do a peleja ás 19 horas, sem terem os revoltosos conseguido o seu

objectivo.

SE'RIE B

Dr. Ricarda Gottsmann

(nome do jogador)

de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos áAlerna
nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes qUI;!
reabriu seu consuitorio á RUA TRAJANO N. 18, onde
poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e das
/3 ás 14 :,2 horas.

(nome' do jQgq�or)

(clube a que pertence)

Clube "5 de

(nome do votante)

Recreativa
Novembro"

..JoÃo PESSOA (ESTREITO)
Em virtude de ter cessado a falta de energia elé

trica, comunicamos as Exmas. Famílias e distintos con

sorcios que será levado a efeito em á noite de 30 do
corrente, o Baile em homenagem ao seu aniversario, q
qual estava marcado para, 9 deste mesmo mês.

Servirá de ingresso os convites anteriormente dis
tribuidos.

A DIRETORIA

(hiJme. do· ootanie)
•

ALUGA-SE o sobrado e

parte térrea á rua Conse
lhe ira Mafra n. 38, para

tratar na mesma rua n. 41

Qualr'. êluUe 'de 1ut.' I
!h.l8is t.lmpatIQ01"·�

SE�)RIE;A

Qual o clube de futebol
m,ais simpatico?

SE'RIE B

EL.EGANCIA E BOM�====��=====-�------------------------------------------------------------------------- GOSTO
Para Natal

e

Ano Novo

�RUA

r '
'

ii
,

a
: .. , ,'.'" !(nome' dQ. cluhe) i(� 1.. • I'

:;-� { \.
\

s; !. J i tI'

(nome do clube)

I I,--_�(_�_om_e-",-._d�0..l...-'-..vo_ta_ti_f�_)�I

RECEBE DEPOSITOS

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

Ervvin �reuter)

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

II
-
-

I Especialista em cirurgIa
geral

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

MAN DE confeCCionar seus ternos na acreditada CASA
valendo-se dos lindos padfões
RENNER ACapital

CONSELHEIRO MAFRA ESQUINA DA RUA A o

�r.:�' � �l._. _

.J NAT
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�..."
o sr. Arcebispo D. Joaquim Social ismo

ao de-p. Marcos de fatoescreve

Konder Já por duas vezes, nestes ui.
times tempos, o observador es

trangeiro teve oportunidade de
verificar de como o sentimento
coletivo popular alemão se confir
ma por ocasião de grandes catas'
trofes. Uma vez, na explosão
perto de Wittenberg, a outra,
por ocasião do desabamento de
um tunel, na dias verificado em

Berlim, em que p-recerarn, soter

rados, 1 8 operarios.
Foram tomadas prontas medi

das, como, aliás, nem outras po
diam ter sido, para o desentulho
dos escombros e serviços de sal
que, desgraçadamente, redundaram
num mero encontro de cac'av..
res. Não foram poupados eslor
ços, estand f) a postos todas as

turmas de socorro. Pemou-se, no
mesmo momento, tambem nos au

'ú,tios ás familias atingidas pelo
�o!oroso acontecimento, Logo após
á verificação do desastre, o de
partamento de propaganja de
partido nacional-socialista poz á
disposição d � cada Iamilia das vi

Africa Oriental timas do desastre a importancia
de 1.000 marcos para arneni- ar
as primeiras aperturas, O proprio
Fueh« r Adof Hitler concorreu,

para o mesmo fim, com 30.000
marcos, saldos dos seus recursos

pessoais, embora, desde o pnncr

l
., ,.

da ur tià .io, os seus vencimentos de chan-
onunuaçao a a' pagina I]

.

I .,

I Cê er. �o� quais e e. renunc.ara,

CONTIf\IGENTES DE VO-
se de tinarem para fm.s de socor-

LUNTARIOS
ros SOCiaiS: O operano alemão
possue hoje a certeza de que, se

por fatalidade sucumbir a um

acidente, sua familia não ficará ao

Jesamparo.
Ei� uma das razões por que

os elementos de decomposição
moscovita não logram inllitrar-se
nas fileiras do operariado alemão.

A DO POVO
Do E"Xm0. sr. D. Joaquim Domingues de Oliveira,

arcebispo de Florianópolis, recebeu o sr. Marcos Konder
a seguinte carta:

«Florianópolis, 22 de novembro de 1935. limo.
Sr. CeI. MARCOS KONDER-Itajaí-Atenciosas sauda

ções.-Venho agradecer-lhe o precioso trabalho -DEMO
.:RACIA, INTEGRALISMO", e COMUNISMO -que teve a

bondade de ofertar-me, com gentil dedicatoria.
Li-o com avidez, com que sempre acolhi os ante

riores. E a primeira impressão, que logo se ía confir
mando, era a de que, por íórma de discurso, felizmente
vasado em livro, se estudavam, com a cornpetencia de

mestre, alguns assuntos, cuja importancia não duvidaria
chamar intuitiva, por prementes, inadiaveis e momentosos.

E, o que não será licito negar: -essa nóta de sincerida
de e são patriotismo que distinguem o seu ilustre autor.

Renovo-lhe, pois, os meus melhores agradecimen
tos, servindo-me deste grato ensejo para, com as segu
ranças de apreço, me subscrever de V. Excia.

muito ato. servo obr.
(a) D. Joaquim, Arcebispo de Florlanópotís.

voz:

A MORTE DO RAS
SEYOUM

RECIFE, 26-As ,Últimas noti
RO' IA, 25 - Telegrama cias aqui recebida, afiança que se

procedentes di! Makallé dizem e�tão travando violentos choques
e: tão chegand0 informações ao entre revoluncidnàrios e legais em
comando das forças italianas, se- Jaboatão, localidade ligada por
gundo as qUlis oras Seyum mor- via-férrea a esta capital:País. .

d f
.

____________
.
reu em consequencla ')5 ellmen- Penetrando no teritorio con.
tos que' recebeu por ocasião do 60 mortos e 100 prisio- vulsionado

Esta doente? bombardeio de 18 do corrente ne:ros
Mand� nome, edad� e aI- em Maimesise. PECrFE1 26-Desde ôntem,

guns symptoma�, corr, enve- O comando italiano envia seus RECIFE, 26 - Os meio as forças paraibanas pen_etraram,
oppe sellado para respostas melhores esforços afim de obter militares oficiais informam que os por diversos pont05. do teritorio
ao sr. G:..1imarães, á .CAIXA confirmação dessa noticia ql�e foi i

r��olu.::ionaTios sofrer�m .

sesenta

I
riograndense do norte, para dar

POS 1 AL N.-23-Nlctheroy dada por alguns desertores ehopes I baixas, tendo) os legaIS félto cem combate á5 forças revolucio-
qUinzena. E. DO RIO. I do �etor de Tombien. I pri�ioneiros. nàrias.

a- ___

j
1

1
J
�
,

LOURAS E mOREHAS

Angela P.

Então, linda morena. você anda
triste?

O que lhe aconteceu?
Houve alguma briga?
Isso não é nada! •••
Conta-me. que não direi a mais

ninguém, só aos Ieítores de A GA
ZEIA.

Tudo isso acontece quando se apre
cia rapaz elegante. bonito•••

Tratam logo de distraí-lo.
Disse que não queria mais saber

do mundo.
Logo agora. que está tão Iíndlnha

com esses cabelos crespos! •••
Não acredito no seu retiro.
Não acredito na solidão.
Escuta um conselho meu:--deve ir

aos cinemas e passear com sua mana

Elísabéte, que é eximia conhecedora
de remedíos para esses males.

Dom Neça
AHIVERSARIDS

Festeja hoje a data aniversaria
nat. l.cia a gentil senhorinha Li
Íian Wandt:'r1ey, elemento desta
cado da nossa melhor sociedade
e filh1 do sr. dr. \Vand ria ju
i.ior, provecto advogado nesta

Cal i' aI.

Ani"ersaria-�e hoje a exrna.

sra. d. Adelaide de Souza, upo
sa do sr. Maviael Alexandre Sou
za, [uncionario do Tescuro,

Ocorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Maria Emi·
lia B. uno Pierre, esposa do sr.

capitão Eloi Pierre.

Faz anos h�je OH. Alvaro de
Freitas Noronha, funcionario dos
Cor! eio" e Te'éJrafos.
fAZEm AMOS HOJE:

fl senhorinha Ióolina Paiva;
a senhorinha Julieta Ccelho;

(HEt5Am UH5 ...

De Urussanga chrgou o H.

Carmo Mac Donnid, industrial
ali residellte.

Vindo d� Tubarão chegcu on·

tem o sr. Germano Siebel t, in
du, ti ial.

.

Regressou de Tubarão, o

dr. D. Bastos Valadares.

eEHTE NOVA

Está em festas o iar do H. Al
berto Veiga de Faria, funciona
rio dos Correios e Te1éJíafos e

de 'SU1 esposa d. Hulda Silva de
FariJ, com o nascimento de mais
uma pequ�rrucha de nome Doris
Ter,:zinha.

mlSSA5

Na quinta-feira: missa d � 30
dia pela alma de Nicolau Reitz.
ás 7, 112 horas no altar de N.
Senhcra de Lourd�s, mandad \ re
zar por elementos integralistas;
-mi�sa, l' aniversario de faleci
mento de Pedro Dias de Olivei
ra. ,\� 7 hora� no altar N. S. ele

o movimento
revoluclonarto

Bachareis
de 35

Pela comssão de n0VOS bacha
reis, recentemente formados pelo
Ginásio Catarinense, fomos distn

guidos com um gentil convite para
o jantar d� formatura que terá

lugar, hoje, ás 21 horas, nos salões
do Lira Tenis, Gratos pela genti
leza.

Damos a seguir os nomes dos
novos bacharéis.

Aderson Ferro, orador da tur

ma, Armando Sabino, Haroldo
Akâotara, Ad Sartorato, Aurélio
Rótolo,Constantino Spirides, Eval-

F
. .

d V C
do Currlin, Heitor Martins, Hélio

oi-nos envia o por tn a-
R I R J - B

,
'

A ddosa, vo enaux, oao orn
lolico um artiguete A pe i 0, J' ' T

. ) li' J "1' C' " idt J' Ado necessari .
»se T10apa I, ui.o � c .rm , u

sen o necessano que s. u auror

II' Z d KI Ohl M
.

R d
10 a rosuy, aus , 1 ano

r.omparfça a esta e ação para" t M
.

G Id M.

[erido ori 1
• tua r . ano oe -rier , arco:

autenticar o re CrI o ongma .

I k'I'· h \". I'" 'd Nau I evic , lYJlgue _ pm es, ar-

Encerramento do ! go �alleti, Ornar .Berendi, Osní

G
-

s Ca Rt'gls, Oswa] Bai.co, Osvaldo
ano no

.

f na o -

Dominoni. Paulo Miranda, Pedro
,tannense Miranda, Teobaldo Teixeira,VI-

tor Moritz, Walter Silva e Wil- MADRID, 25 - A reforma
Hoje. pela m .nhã realizou se

Ab h Ia Liga das Nações, é necessa-

d f· d son ra arn.
com gran e pompa os estejos o

---.--------- ri", de vez que a mesma soh e,
encerramento do ano !etlvo, no Exposição d? um mal de origem, segundo
Gína,io Catarinense, festej 1� es- 1firma o ex-presidente da Repu-
res que alcançaram de todos aquê- dos trabalhos do Lux blica Púrtuguê5a, dr. Bernadino
les que o assistiram os seus mais Jornal e de diarios de Madlado, que se expressa nos

'rancos aplausos. todo O Brasi I seguintes termos: «A Liga da,
'S����:r:::�������� Nações deveria dedicar-se á vito-
�
R I·

· - � O dia 18 foi de grande signi- ria do direito dos pevos, mas

�. e I g Ia o tr tica'ção par� a classe jo:nalistica. Ião o fez, Ela substituiu o

;� �l N, 8a. Feira lnternacional dt mperial srno das grandes poten
� �I d R d J

.

f' d detri�a:����� �����
. amostras ) o e aneiro Oi cias, conquista o em etrimento

inaugurada, I-elo dr. Herbert las demais. Deste modo levan
Moses, presidente da Associação tJU uma onda de nacionalismo
Brasileira de Inprensa, a exposi- ]ue varreu o mundo de um modo
ção dos trab:dhos do Lux -Jornal, desastroso, abatendo �) espirito
e de diarios d� todo o Brasil. 1emocratico. O nacionalismo não Teria tentado revolucionar
Esse acontecimento d�ve-se aos sómtnte enflaqueceu a suprema O l' R. C. ?
nos�os colegas Mario Domingues autoridad;:! da Liga das Nações
e Vicente Lima, Lux J.)rnal é a como lambem a elas grandes po
vitoriosa organização por êles tencias que se escrav:zaraul a ele» .

fundada e dirigida, que recebe,
lê e r<õco:ta todos os JornaIs FITAURARI ASI FOI

braúleiros, enviando, aos seus ABATIDO

::Issignantes, todas as nnticias de ASMARA, 25 - O chefe
sell inlerêcse. Lux-J0rnal pode nativo Bala Sdnta, que combate
fornecer a qualquel pes5ôa, um no exercito de invasão do Tigré,
amplo serv:ço de inforUJaçã.) so- sob as ordens do general Maca
bre qllllquer jlss n) debatido vigna, derrotou ás margem do
na Imprensa. No seu «3tand,» rio. Tac:azze as tropas do Fltau- RIO, 26 - '\ Policia já efetu
a.1 tlsllcamente dec")rado pelos I ra�l. AS�I, tomando lhes armas e I ou oitentd prisõ �s de ci ris extre
PI lto:es Euch?es, FonseCél e !�, pflslOn:l�o�. .. mistas, tendo reco h' do parte á
Me.l"zes, o j:'ubh�o tem uma d� NotiCia s� ofiCialmente que c Cas\ de Detenção e a outra p:w
monstração da u:Ihd ide e perfel- marechal Pletro Badogl.o, qUf te á Policia Especial.
:;ão do seu serViço de recortes, v�m tomar o comando supremo O Chefe de Policia deu ór
alem de uma mesa]dp. lei�ura. chegará a Massa.na depois de l�ns para prender todos os acie
on�e são en�ontr�das as �ltIlnas domanhã, guar.ta-fe�r�, e não ama' �)tos da Aliança Nacional Liber-
edlçõ�s d05 JornaIs do RIO, d:: nhã, como fOi notIciado. tadora.
S. Paulo e dos Estados, estes

recebidJs diariamente pela Lllx
Jornal pelos aviões das Cias
Panair, Condor e Air France.

Lcurdes;
-missa, de l: aniversario dd
morte de Raimundo Péricles C.
A. Alcaniara, ás 7 horas no alta!

Sagrado Coração de Jesus.
-No sábado missa de bodas de

pratas do casal Dario Jeremi�,
Ouriques, e Juv<'nlina de }�sm
Ouriques, ás 8 horas no altar N.
S. de Lourdes.

A PEDIDO

guerra na

A LIGA DAS NAÇÕES

�ião Militar, a organizar um con

tingente de voluntários com desti
'10 ao Grupo Escola, conforme
solicitou o chefe do Estado Maio!
�o Exército. CartaÃf!es

;�crNE LVlPERIAL, em ses·

são às 7,30 horas, o vitoriow
filme nacionaI- Alô Alô Brc.
silo
CINE ROYAL, em sessão

ás 6,30 e 8,30 hor.B esfusiante
�omedia Co Gordo e Magro·--So·
mos de circo e ainda, Vultando
ao passado com Lee Tracy.
CINE REX, em se5sões ás

5, 7, e 8,30 horas Triunfo
justiceiro, com Ti.TI Mac Coy,
o campeão dQ far"west.

RECIFE, 26 - De órdem
do ministro da Guerra, foi auto

rizado o comandante da 7 a. Re-

Reuniões

Batalhão de sertanejos

-Quinta-feira. reunir-se-à A�
postolado de Ncs�a Senhora do
Parto, ás I 7 hora�.

-Sexta feira, ás 1 7,30 horas,
realizar-se-á reunião do AfJostola
do da N. Senhora do Monte Ser-

RIO, 26--Foram prêsos o co·

mandante Si�son, os c;.,pitães Hen
rique Cordeiro Hoess e Walter
Pompeu e o tenente Lauro Fon·
toura. Este último está acusado
de tentar sub levar o I' Regi
mento de Cavalaria, com quartel
á avenida Pedro Ivo.

rat.

-No sábado, á::. 17 horas, reu,

nião da Propagação da Fé, na

Casa Paroquial.

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, ecunomia sobre todos
o� p:mtos de vista.

PRISÕES DE CIVIS

U 111 b31de de san·

gue em cima do
adversaria

sr.

RECIFE, 26-Um batalhão
de sertanejos, apos violenta luta
retollou a localidade de Panelas,
no Río Grande do Norte, a

5::> quilometros de Macáu.
Morreram dois rebeldes.

AUXERRE, 25 - Quan
do os esq e d s as se retiravam
depois de terem levado a efeito
Imil reunião de protesto contra

:erto; decretos, o capitão de re

serva do exercito H�nri Bonnevi
:e de Marsangy jogou um balde
le sangue sobre o eX'ministro do
Interior, sr. Eugen:o Frot, sen

do preso i Te liatamente.
Segundo se soube mais tarde,

Para poder viajarVIOLENTOS CHOQUES

RIO, 26 -As autoridades
policiais determinaram que, para
se ViaJar, e nesesaria a apresen·
tação de um documento de iden-

.

tidade e de idon ,idade.

Cor.vem, ainda, lea1çar o carater

estatist'co dessa exposição, que
n s permltte saber a quantidade
de jornais diarios exi;;tentes no

, .

J capltã0 consegulU o sangue em

um açougue, jogando-o sobre o

ex-mInistro corno uma demons
tração de oposição á frente popu
lar de que o mesmo é um dos
chefes.
E' este o terceiro as,alto de

que Eugenio Frut é vitima en. uma

Lavando-se com o Sabão
S��M VIRCI:'A
� DE ""1.;, ..,

*WtTZElõ.C?
�OINVilLE

,.
,,'

.... _,7',.

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel & Cia. ··Jaínville
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