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A voz: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Morreu o tenente Geraldo
de Oliveira

RIO, 29- Faleceu ôntem
no Hospital Militar, em vir
tude dos ferimentos recebi
dos, no combate do 3' R.I.,
o tenente Geraldo de Oli

veira, cujo côrpo acha-se em

câmara ardente no Clube
Militar.

Uma estrondosa
partida ao povo de

Flori nopolis

RIO, 29 - Realizaram-se on

tem, ás 13 horas os funerais dos
oficiais que tomaram no campo
da luta em defesa das instituiçãe»

Mais cadaveres e na manutenção da autoridade
Ao constituida.

RIO, 29-Chegaram on-I A' ,"

t Hosnit I M'l't'
ssistirarn as cenmomas o pre-

em ao osprali ar C1l1-"d d R bli
..

d d I t
SI ente a epu ica, os rmmstros,
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Os caixões mortuarios foram con-

I Ica os. duzidos para os coches, seguran
do nas alças o sr, Getul o Vai

gas, o sr. Antonio Carlos e torlos
os ministros de Estado e altas

patentes do Exército e da Arma
da.

O primeiro caixão a sair foi o

major Misael de Mendonça, se

guindo-se os dos capitãis João hi
beiro Pinheiro, e Armando de
Souza Melo e do tenente Paladi-

Rio 28 - O governo baixa- '

rá decreto suspendendo o estado
de sitio, por motivo das eleições
municipais, amnahã e depois, res
pectivamente, nos Estados do Pa..
rá e Goiàs.

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

Ar�O II I Florianopolis, Sexta-feíra 29 de Novembro de 1935 I NuNlEkJ 378 Na sessão de ontem. a reque
rimento do senador Valdomiro ,

Magalhães, foi aprovado uma re- I,,\Jsolução de congratulações com o �
Presidente Getulio Vargas pela

,\,/'vitoria das forças governamentais.
•

e a nomeação de uma comissão
de cinco membros par<l se repre
sentar no onrêrro dos que tomba
ram pela legalidade e de uma

outra ta .nbem de cinco membros

para apresentar congratulações com

o Presidente da Republica.

nI.

Pondo-se em marcha o cortejo
funebre, viam-se inumeras corôas,
que eram conduzidas em oito Para a Ilha das Cobras

RIO, 29-Parte dos nü
merosos prisioneiros impli
cados no movimento sub
versivo foi enviado para a

Ilha das Cobras.

Cinco mil contos de
prejuizos

RIO, 29- Calcula-se em

5 mil contos de réis os pre
juizos com a destruição da
Escola de Aviação Militar.

SERA' suspenso o estado
de sitio no PARA' e em

GOIA'S 'I

Tres estrondos no silêncio da noite .. ••

O pânico no "Imperial".". A rápida ação MUNIÇt�sE�f���ENTO
das auloridades RIO, 29-Uma patrulha do

Exército sob o comando do tenente

cussão do caso, foram os cin- Ruí Pinto Duarte, dando uma

co jóvens autores da partida. batida nas matas próximas ao

Os mais surpreendidos e quartel do 30. R. 1., encontrou

os mais assustados. grande cópia de munição e ar-

__ i mamento abandonados .pelos re-

Prisao de um beldes,
rnédi�o

Não ha dúvida que a rebe- munidos de tres bombas reais,
lião comunista de que foram galgaram as escadarias da

teatros o nordeste e a Capital séde social até o terraço no

da Republica despertou a mais J .rcero pavimento oide está

viva indignação em todas as ixado o mastro grande.
camadas sociais da Nação, E lá no terraço, colocaram
exteriorizada numa forte ten- as tres bombas, ligando-as Lutou na trincheira contra

são de ânimo das populações por um pavio a que puzeram os amotinados

a par do mais atento sobre- fogo, descendo em seguida, PORTO I-\LEGRE, - 29 RECIFE, 28 - O coronel

aviso das autoridades respon- as escadas-e ganhando a rua, Foi n�vam.ente prêso o medico Florentino Marques, comandante

saveis pela manutenção da tornaram rumo da praça 15 dr. DlOnellO Machado. d, 29. B. C. conferenciou com o

órdem pública. Mal tinham dado alguns general Manoel Rabelo. Esse oli- A sessão de ontem, da Câma-

Ainda ôntem, ti vérnos nós passos, defrontando o Te- Pa ra a IIh � cial d -sde o inicie do levante comu- ra dos Deputados, fui levantada

aqui em Florianopolis a pro- somo do Estado, estourou a G ra nde nista da madrugada de sabado, I
como demonstração de apreço e

va desses dois sentimentos: a primeira bomba. lutou decididamente contra os amo- como homenagem de saudade aos

permanente predisposição da Explicado o caso e resta- RIO, 29 - Foram ôntem ltinados tendo improvisado uma oficiais, inferiores e praças que

população para o alarme. e o belecida a calma, as forças recolhidos ao Logareto da Ilha t 'incheira com outros oficiais e di- cairam em defesa do regime- li
zêlo louvavel das autorida- recolheram-se a seus aloja- Grande, como prisioneiros, 16 versos inferiores e praças fieis, num beral-democratico que nos gover-

des. mentes. � oficiais, 2 sub -tenentes, 60 sar- pav Íhão da Vila Militar. na, sustentando as autoridades

Seriam pouco mais ou me- Esse fáto, sem maiores gentos elO I soldados. constituidas, na lamentavel emer-

nos 20,35 horas. consequências, embora o JOÃO TOPE'TE gencia do golpe extremista irrom-

Nos quartéis, as forças es- grande susto provado pela \ Pri sões 1""\o E pido em Recife, Natal e nesta

tavarn vigilantes, no afan pa- população em face da estron : p;a UI TRI N DADE DOS TI'TULOS capital.
triótico de velarem pela tran- dosa partida que lhes prega-,' TEREZWHA, 29 _ Foram DESAPA�ECEU O DEPU-
quilidade pública. Os cine- ram, veiu corroborar a con- pré os os elementos comunistas I A propósito de uma informa- TADO CLASSISTA
mas regorgitavam dos que, vicção que sempre alentamos Vicente Murinele, Leão Marinho, ção veiculada pelo senador Mo-

divertindo-se, procuravam de que as forças militares e protesor João Acacio, Amador rais Barros de que Santa Catari- ARACAJU' 29, -Desapare
distrair apreensõ .s. a Policia Civil estão vigilan- Carvalho, Oscar D�jarte e hrl- na tarnbern fôra incluida nas con- ceu desta Capital, desconhecendo-

De repente, perturbando a tes e saberão reprimir, si ne- tonio Tavares e mais dez pes- jecturas dos que armaram a aven- se seu paradeiro, o deputado elas- Medidas restritivas da libero
relativa pacatez da cidade, cessário, qualquer intento de sôas. tura comunista, diziamos, em sub- sista AnuncÍato Santos, conheci- dade de locomoção
um estrondo formidavel aba- perturbação da órdem. título, que talvez, assim, se expli- do Iornentador de gréves e lider Para cumprimento do ar-

lou os ares, lá para o lado Pode, assim, o povo ficar Prêso o chefe rebelde casse a atitude violenta, ultima- operário. tigo 175, § 30., da Consti-
da Capitania dos Portos. tranquilo.

.

RECIrE, 29-Acaba de mente assumida pelos deputados tuição Federal-r-que, decreta-
Nos cinemas, entreolharam- Ha ainda um ponto a sa- ser prêso o tenente Larnar- oposicionistas João de Oliveira e COMBATENDO PEQUE� do O estado-de-sitio, as pes-
se todos numa consulta mu- Hectar: de tod -s, os mais tine, que com mais 17 sar- Trindade Cruz. Pois ôntem mes- NOS GRUPOS DE RE- sôas atingidas petas medi-
da. Nos qnarteis, todos COI1- surpreendidos com a r eper gentos pretendia fugir. mo, não circulava ainda a nossa BELOE'3 das restritivas da liberdade de
centraram a atenção. primeira edição, e já os ardentes locomoção, devem ser, den-
Logo após o segundo es- A a ç� ft IIInte I AI

ti t rninoristas traziam com as próprias NATAL, 29 - No interior tro de 5 dias, apresentadas,
trondo, que a todos pareceu au ,IIUen ,e mãos lenha para a fogueira dessa ainda existem pequenos grupos de pelas autoridades que decre-
mais forte. suposição nossa. rebeldes que estão sendo comba- taram as medidas, com a de-
No Imperial, que fica nas d los-

... E' que o sr. Trindade Cruz, tidos tenazmente pelas forças legais' cIaração sumaria dos seus

proximidades, os mais. �er- a pu leia carioca mal "despistando" as suas inten- motivos, ao juiz comisslona-

vasos se levantaram e Ja se ções, juntou num só requerimento O '<SANTO» NÃO CHE� do para esse fim, que as ou-

ouvia um ou outro gritinho RIO, 29 - Abafado inteiramente o movimento co- um voto de sentimento pela mor- GOU A DEIXAR NATAL virá, tornando-lhes, por escri..
feminil. munista, o Diario da Noite d.vulga como a p ilicia ag li te de legais e extremistas, eviden- to, as decIarações,-o Govêr-
Nisso, um terceiro estron- aqui no periodo de conspiração do levante. ciando os seus pendores e o seu tUO, 29 -O secretario do no da Republica designou o

do provocando verdadeiro Deflagrada a rebe ião do nordeste, a policia cario- sentimentalismo pelos que, assassi- Loid 3 Brasileiro informa á im- sr. dr. Hercilio João da Silva
alarme. ca começou a interceptar ràdios dos rebeldes, conseguia- nando miseravel e covardemente prensa ter recebido do Capitão Medeiros para exercer essa

No cinema, estabeleceu-se do, assim, conhecer os elementos a-lui envolvidos, além brasileiros dignos, queriam fazer dos Portos de Natal um rádio- comissão no Estado de Santa

pânico, que O" mais calmos de ficar d � posse do prefixo e da senha dos amotinados. do Brasil uma colonia moscovita, grama dizendo que o vapor San- Catarina.

procuravam inutilm�nte corn . _

Ao !nvé� de agir precjpita?an:ente, determinando a equiparando·nos á China ingover- tos não chegou a deixar aquele
bater. As expressoes-"re- pnsao dos Implicados, a poltcla f111glU estar alheia á trama, navel.

_
porto. Mudança de comando

volta da Bateria" ouviam-se ao mesmo temp9 que e'a própria transmitia graças ao Estabelecidos os debates, asso- Desfazem-se assim as del>en"
S. PAULO, 29-0 minis-

a cada instante. prefixo e á senha interceptados, rádios como si origina- ma á tribun1. a gaforinha imper� contradas versões que correm a

Daí a pouco, o prédio re- rio� do nordeste e destínados aos conspiradores daqui e tinente e p�lulante do ,ir. João de respeito do destino dessa unida� trob �� ��errad determi�ou t
cem-construido pelo Clube dos demais Estados, primeiramente dizendo que êles não Oliveira, para declarar que, si ven- de do Loid Brasileiro, detida �u sd Uli:0A � c�man an e

Náutico Francisco Martinelli, se sublev;lssem aínda, pur moti vos imperiosos; depOIS, re- cessem os comunistas, todos os pelos rebeldes, ta d a·.d· d· .e daçapava,
d h· b d d d Ih I d

.
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-

d d
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I
en O SI O eSlgna O em su-

e de on e aViam re oa o comen an 0- es que aguar assem n0vas 111S ruçoes para eputa os apOlanam o novo re- � . N b fi
. -

I J é O
os estampidos, foi ceicado maior e mais rápido êxito do movimento, finalmente, trans- gime. No enterro do capltao .s I Ulça? o gener� os zo-

completamente por um,a �u· mitiu .�e que, dentro de poucas horas, daria o sinal de Tal foi, felizmente, a veemên-
Souza Melo no, que Já assumIU o cargo.

merosa patrulha do ExerCito rebelQla. cia dos protestos de ambas as RIO, 29- Com �norme Os lideres solidarizam-se
e um contingente de marinhei- Essa interferência da policia causou inicialmente um bancadas que o azarado minoris� acompanhamento realIzou-se
ros, alem das providências periodo de espectativa entre os implicados, seguido de e· ta, percebendo ter tomado mais O sepultamento do cap. Ar- RIO, 29-0s lideres .. da
tomadas pelo Delegado-Au- norme confusão, o que evitou a generalização do movi- uma vez o bonde errado, aban- mando de Souza Melo, bar- Câmara em reunião enviaram
xiliar. menta, conforme estava estabelecido. Jonou a tribuna. baramente assassinado quan- u'a moção de solidariedade
Arrombada a porta do Deflagrado o movimento, a policia de tudo inteirou Dessarte, está mais uma vez do do levante da Escola de ao presidente Getulio Var-

edificio e procedidas as ave- ás autoridades militares indicando o nome dos oficiai3 im- ratificada a suposição da lIrevolu- Aviação. gas.
riguações veiu a saber-se de P� 2ados q_ue, p.or es�a,s autoridade�, sem que êles perce- cio01riedade" dos srs. Trindade Ao baixar o côrpo á se-

tudo. besscm, foram lllcumoldos de serviços de somenos impor- Cruz e João de Oliveira, que o pultura, seu pai, extraordi� Prêso o cap. Cavalcanti
Pouco antes, os jóvens tânciíl nas providências de repressão. povo, com o seu irreverente hábi- nariamente comovido, ten-

Eliezer Bráglia, Olimpio Cu· Agora, jugulado o levan�e, a policia em acão con to de a tor:los crismar, apelidou tou externar sua indignação, RIO, 29- Por órdem do
nha Walter Wanderlei, Ma- jista com as autoridades militares, iniciou apreensão das ie João Topéte e Trindade dos mas poude sómente articu· ministro da Guerra, o general
rio Nappi e Alfredo Bom, de estações de rádios e as prisões dç tod05 os mdicadus no títulos, esse último para diferen- lar algumas palavras, caín. Pantaleão Teles m a n dou
no�sa alta sociedac..le, sócios plano diavolico de transformar o Brasil numa senzala co- çar do prof. Trindade da Educa- do com uma síncope demo- prender o capitão Alcino Ca..
e remadores daquêle Clube, muni�ta. �ão. rada, valcanti.

carretas.

No Cemiterio de São JO&O
Batista, onde foram inhumados os

côrpos dos valorosos militares, fa
laram diversos oradores.

Na Câmara

Quanto custou a
Pernambuco

RECIFE, 29- Retornado
o Estado á calma, verificou
se que a intentona comunis
ta custou a Pernambuco mais
de 60 mortos e cêrca de 200
feridos.

.".
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Rheingantz lHormo���� PE�t��tos :R;�:P;!r:(�, �� � L!ft!;- � o � Apelaçao 0-AZ DOS' Entre a moderna terapêutica REDATORES DIVERSOS

D t·' S�I,'7711.'a dos julgamentos d:
""

pelos HORMONIOS cstandar :

.. eS f,:)o r
�

� va sessão de 12 do cort ente. C h apé u S dizado� �igorosamen:e e dos��as CO Ia bo ra <;:ão

( o T C'(l'rWUm JOs ... ·

P
em amrns.a e a antiga, empmco Não será devolvido o original,rr:DATOhE:;: e<porto3; rrf'stres-- . i A, 1.

i � Habeas-corpus d Camro, No- roeu rern
e hoje ridicula medicação OPO- hl d( n Nautic;ls _ EnU' CAB'�AL, OJ I

IJUJ ica o cu não.
_�_�.�_�"'!'..�...����....�=_ e.._._- ........._ ...

I vos. Impetrante e paciente i on NO SEU T�RAPICA pelos extratos ,e O conceito expresso em arii-Marçal. R�lator o sr. des. (P,es!
--

pos de . rjãos, ha a me,sma _?l- {O de collaboração, meS.710 soli-
F ,3 liera�ã ii Caria r;ne alse

dente, Fo r ri e ce ::I o r [erença que entre a Q.JUV\LA ziiada, não implica em respon-T Nasada a ordem impe.r a.la por �ODERNA e a J-\LQUIMlA me-.' wb/lidade ou endõsso oor parteli te Oes 13�jrioS estar justificada a demora da fur- dieval, da Rcdacão.
Org mizaçào de dois Combinados maçHãobda culpa.

:1 r: [1[S©P�tE O A'SS'lnat,'ras<.:. eas-corpus o: AllLel!'O.
li)

A

0-
-

r 1

SãD� StM Tn�.I"R Comprae para vos convcn---

I impetrante \�ust\)oio C.unpos f' pa- F�G.M lU
-

ii;, < U��SK ecr o formidavel e cconorni- ANO 44$000A F. C. D., por inter.nedio (O seu Consultor Téc ciente Afonso Dvminf(05 Ko.k. SEl\\ESTRE 24$000nico interino, acaba (L� or�anizar dois Combna.los, qu« Relatür o sr , des. Presidente, CALOMELANOS co SABÃO INDIO.
fRLVIESTI<E 12$000I ealiza: ào !llatch::;-I:'eill\lS todos os domingos durante o mês Concedida a orde.n impelrad!, Nês grandes lutas que desde- MIES 4$000de Dezembro. O primeiro encontro se v..:rific_ará a I ou 8.

por ser afiançavd o crime come- E Saltará da Cama Sentindo-se bram no campo da actividade so- NU,Vl. AVULSO 1200P�OVa\-C];lh'l1t(' O Conbinado que mais se salientar tiéo pe'o paciente. Bem e Cheio de Vlda cial ou commercial, o espirito me- ATRAZADO $300J1! 's rcíeridos matchs enfrentará O (J3rusqucnsc S. C; 11\:3ta I J b d 8·1I, fiei eas-corpus � .

urncnau, Se est" triste e sem animo para viver. não derno e bem equilibrado utili s a ocapital " 1:; d: Dezemh.o J A d F M recorra nos sues laxantes, etc., na espe-
I h

..1.', Ll J ._ �'- ".
I�' petra te o ur. mil o .

'1
rança de um allivio milagroso, Nada con- te ep ione como a mais inprescin-t.s Combinados ficaram assim organizados: uuerios e paciente o dr. Francl-'- Sc:;:uirú, Tucs c-emedios estimulam o. In tes-

divel das necessidades,13
A tinos sem tocar a causa--o seu FIGADO.oos

CO José Brciner. Rdatvr O sr. i Elle deve destillar diariamente quas'i um
Cruz I Ltro de uiles nos intestinos. Se a biles não

des, Presidente. üuc normalmente, os alimentos não são
Borba Carioca Gato C 'd

.

I d iger idoa, apodrecendo nos intestinos e for-
onverti o o JU gélmento em mando gazes que farão crescer o seu este-Galego - Nizcta -- Ivo - Calico Saul dili ,,,�go,eoseupdndal'ficarádesagradavel;,11IgenCl(" sut-gi rfio manchas pela pelle e uma dôr de

HL1be('s-LOrpUS .L Fi"ri.-;nopo- \
onbetu impertinente o atormenta-á. 'l'odo
o ccu o)'zanismo ficará envenenado.

l.s, impetrante e paciente Godo- .

As pflulas de CAR'rER são fnfalliveia

f d M d F' I R I 1 par-a activar o íunccionamenlo do fisrado.
ré o arques 3. \�un 'ia. e a Contêm propriedades vegetnes notaveis,

tor o sr. des, Presidente. Experimente um vidro. Custa pouco. Peçl A estação alemã DjA. onda
oilulns CARTER em qualquer pharrnacia

A Côrte converteu o julg'lmei. -.----- 3' ,38105., irradiará amanha o

h em diligencia afim de ped.r-se de Direito e recorrido Herciho programa abaixo, para a Ameri
i [ormações ao dI. Juiz de Direi' o. S()uza. Relator o sr. Jes. Silveir. ca do Sul.

RecUi50 crime n. 2.259 (Ie 'J\{_unes A's 23,15 corr �spo!1de à,

Tubarão, recorrenk o fUJ-ilente (I Negado provime:lto ao r�curs(' 3,15 hs. no Ri\) de J'lneiro é

J liz de Direito e recorrid0 Ma- de imprommcia, que bem apre.- 7, t 5 às 11,15 hs.
'fh>el João de Farias. Relator o ci,m a prova dos autos. 23.00 Anuncio OJA ('llemão, NO ESTADO DE SANTA
sr. dêS. Tavares S0brinho, I Recurso cime n. 2.248 de' e�panhol). Canção popul:r iil�ln?; CATARI"lA:

A Càrte cunfirmou G despa- I Laguna, recorrente José Caetano 23.05 Radio da Juventude Hde- Arara!1gLlá -Jaime Wen Jh,L:!Scn
cho de irr,pronuncia que está d,� I d:-l Silva e recorrida a Justiça (iana: R :latorio da Juventude Hi Anitapolis -Arlibal Pa�s

Comunicado do dirdoi geral i faltf c m;"liir as leis cu:a execu- acôrdo com o direito e a prova I-lelator o sr. de<. Silveira Nunes, IJriana dUDnte 30 dia;; 23,35 <\ngelina--Armando .5ch-nidt
do Departamento N,:cional do '\ ção se a ta a cargo deste D.::par- do; auto.. Foi confirmada o despacho d N_:ticia, sobr� a econo-nia "l�rnã; Biguassú - -Heitor Campo;
'i j "aiho: tameuto, e i:so inflexiyJ'ncnt' J�ecurso crime n. 2.2)6 d. impronuncia que b�m a�reclOU a 23.40 Entremeio; 23.45 Ultima:;, Biulllen2u- Martiniano Hilcrio

«Visando ,o regular runCiO;1a-\,
<;�renam nte, <t:ntro de um pOllto C'lmyos Novos recorrente o dr, prova dGS autos. ·\OtiCi3S e Rdal(r () dd Alemanhé: I Bom ��tirO--Joilc;u'm Si nõe-s

mento dos �in.dic�t'.)s reconhe,cith; Je vista exc1u,jvamenri: funci(,nal, Juiz de Direito e recorridos AO' ReClr o cíÍm� n. 22j5 de (em aLm.lo); 24.00 A E,c 11 D CCanoi::1aS-PedrJ T, Les
ror est� mmlsteno, os qu;ns di: I sem a prexu?açào de LlZ-r san- lun;o Biuot e outro.;. Reléltc.r o Orleans, re170rrente e dr. Juiz d Amor. S�qu nciil !nU ical d.: A rUZ·_:Iro -O�vaUo Per ira
8lordo com a lei, estão suj.:.itr1s I patí<::s ou a:1ti;Jat;J" s: ja de qu d S' N D 'd R d Ir R Tr�um'1nn-M tte. s�!Z\Jndo a musi Curitibanos-Enedino Rosa

\
ff. .�s. liGeira unes_ ,reito e recOrri o o 0;0 u- �

Ca um regime de reciprocl,hd laJo fOl». Confirmado o des;)acho de im fiíl:) rlc Souza. R�latcr o sr. des ca de Flanz von Suppé; 1.00 Mu re3ciuma - Dinorah Alves
perfeita de Jireitc:s e deVLr.:s

I pronuncia que está em �arm:)nia Sic�'eira 'J\{_unes. úa pan ba,!e; 1.15 Ultimas not!- Caminha
detenJ. inei aos varios snviços ( Dr. Ped ro d 9 M oU"a Ferro C0ffi a prova dos auto>. Foi coJd_rmada o desp?cho d, cias e R e!atorio da ,6,lemanha ·err. Itaj aí -Evilásio Heu i
seções deste D 'paltamc:nt), atia Advoga0!) I Recur<.;() crnne n. 2,262 d, impro:lU!lc'a por e�tJr eeIlo CO[1 espmhol); 1,30 Toca a banda Im litllba-Vicenk Lanaid
-- és de uma r:ortaria recelltemf:1l i�lj," 'r, l·oJ;,·"n,o rI. I (',()br� lO S;J J ' d

-,

I d" J do regirnento da 'Dcichswehr·,2.15 loinvik-Xavier Sche'lkt" ".
o u 1 ... ose, recorrenk o r. J Ull o lrf:lto e a prova nos aui os. I,\"

e baixada e publicada no D/ari. ���6f,",.tl?o.!\�' ·--------(!il;'� ����,�3f@��S'��5fl_ E'co da AL::rr;anha; 2.30 MUS'Cd Lag�s-Hossanah Nev.�s_.", .1'�j � � "(),õ. �l� � r� � �rff�� -�(i,� .)�� M

L FOreial, que só st'j:lm iiI PIe di � .

� para baile (Continuação); 3.00 agu!Ja- ranc:ioco Ch1gas Ma�
dos os direitos de tais a' 5 C;il �

b
• Ultimas notici; s e Relatorio da

\� f pchado! Cçõeõ cuja eleiç'io fe te'lLa pro ;�:

e e-
.

gltn ' .. ro � Alemanha (em alemão);3.15Lr.:i l!t'1 ra- ompiio laudio
cessado legalmente, i to é, fH" �� � tura do programa (alem., e31.) Nova Tr�nto -João l,sé Archer
ermos do Decrelo 24.694. CJIJ'" �i:� i.· Despedida DJA, (alemão, e pa-, ?rlea;ls --:-�d6ar !Va'�s. .

lege o asmnlo, e dos e�tútulll' * e nhol). Porto Unl30 - Hem lDl() Miles
le�pdivos, e;n ,'ignr. ��\� di.. f3�0 do �u]:--�r;stidt'_s MJo
[,sa providência, sobra res a1. ;'.l'�,·; � O! n .e"? .3""IIt 'f?1 L t1!!! O R T E I O � En te I ta IIa no ::'ao Jose-, o � Co>ta Val

\ar um J,Jlil1cipo legal, a,r se\- �:� �
'i\\ LU::;' � 11;;;:J1

'..

:; audizio:d F�a- S:_Francis,co-Guaracy Go.rr:sen
la, ainda, oulro aSl'élo: o dt> I d' f,

.

h
Sao JoaqUIm-João Palma

evitar que 03 �i[jdi, atos se Jc\ur- NA
10 On I C I e Tijucas-Os\aldo Ramos

"Em em �'ua fioahdade, àci>.and" I CE. I. A. R.) TubarãO-Joaquim Faraco
de ser orriãns, das ch"scs, cdim "i:; � D"'" I O U''T Ue._ O () � �AL Estação de R0:-na 2:<0: 111.

Urussanga- Homero Cdv,mo
illl r"sses sor:lalS e economj(( s e- 'Ilrf'l' IS i - I� � � -

, ,
....._-

'e'll dJend,r, l-gilimamtnk, pe- 31,13 kc. 9635. ALUGA-SE: () sobradu e

parte térrea á rua CO;lse�IiH,lt: os pod;;, es pul,J,Cüd'. pora (Hora do RIO DE]A NEJ- Iheiro Mafra n. 38, parapelteilcer a um determina J nu- I RO 2/ 30)Prem'los e''''''' mercado 'Ias ' . tratar na mesma rua n. 41I. pro de pesoôa<, q::e p!rtendarTI I· i I r
s:: ff vaar nos cargos d" éld:n;ni,
I n,ãt), C( mo se socleJüd ... s de qUf� �:�
faz m parte IOSSLm (llc.pried.!.{.lt I i!�

" ,

f.l.Hl. 1*
Pi r oulro L elo, cm r,.la�ão ar � \

['sill,!jeatus pati(,r'i1i" fd.dJtleci,
hind, o niteJio de c(,plr<-!c s( brt'
I' � II, JJla� ou c(] preSilS f. Li:ldd�. a,

qUi1i� r.ão obst'fvando as Dom a�·

(la bca! zaçao drl5 leis a CéHg('
di IIl::pdcr;a do Tr<Jb;,lh0, telâ('
«I' 5ill!r-S os �eL:S d.r i'os �in' LC.-li'l
a ri ii de uma r·gcllo>a aí,mação
tio i'àlo. e i<so �,.,m p(·jui/0 dt

ren dldades oulra:- yue lhe lorem �':(�
'I,'i a\'ei" conLrn r a naturt"za del O
i ff ção tm que incidirtm. �

l.umu s� \é. PO( Inteim 'di( ®
d, <535 e d (U'jdS lanlas Int d_da· '*'

�

Vildim
An a Jo - Antenor

Carlos -- Choco.ate - 36
- Paraná - Fésa - Damata - Daniel

Irradiação
da Alent.a=

nba

A correspondeticia, bem COJl:O
JS valores relati.os aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaHado.

RSldaçà:J, Athmlsiraçãl
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

flccd

Fone, 1.656

f<ESERV f\S para os dois combinados: Nezinho,
SCl,'lira, Mang\ll!llótt\ Perl?ÍI a, Aquino, Mail :;ur.
�

ÊM
== TõRiõ�ÕOFi�U�f,��C�J�O�-
ftAMENTO DOS Slfll ..

DICATDS

Poria Alegre - D-. Antonio
R)uini

Curitiba-Petrarca Callado

5:575$000
Por 1$000 SEXTA-FEIRA, 29 DE NC

VEMBRO DE 1935.

":� OZ' s.., � -.E"'''-� rz-... --S-'Yã' s...... r:..,r�

'���.....:::�_�_. �"::���':!!'."""'�Io:!�__�

i ReUgião i
;.._*����=� ����!�

Exig� apenas a contribuiç:3'"") de
1$000 p.sra c�da sorteio

Programa de transmissão
radIOfônica especial para a

América Latina.

Com esta insignifica ltC qua·1tia p::>dei:) l13bilitar-vos á felicidad� na

CREOITO MUTUO PRE01AL.!
A CREDITO MUTUO PRE-

C IA L.., destaca-se uas mais s2rias e vantajusas sociedades porqlle:-
a joia d� en1r:lda é accessiv:1 á tojos -,2$ J()J

Novenas de N. S. da
Conceição

Anuncio em italiano, eS:1anhol
e português. BIanc: Giovi�ezza.
Conversação do co n. Salv,ldor
Corlese, sobre o tema: nFéllaado
com soberanos e chefes d� Go�
verno, durante 50 anos de jorna
lismo". Transmi�são do Estu:1o de:
Tmim da opera; O P,incípe IgoT

� de Borodine, dirigida pelo Mo
• Anhtheatrof. Noticiario em espa�
3 nhol e português. COi1ce: to da so-

H b
I< 11$ g:

t' -, I .., � prano Elisa Farroni: a) Oun;zet,::a" III a I ClIVO5 • n sereve 1-vos. • Ana de �orina (DJn ?asqual��. Re�liza-se hoje, let:nião da Con�fllle "e IU'11<HTJ nece.1sarias. f':,til � .. b) Bizet: firia de Laila (Pesca- gregilção M riana N. S. d.) D;s·DirtlOlia Gnal km um obJ' livo �!$I',J � d d ' I ) N
... .

I '19 L M
.• J«

� .or e pepo aR
'. .oh�larlO em lta- t"HO, as

.

nora�, n1 i lInz 'Je
( In f'dl"f'lliflo J,;<Ir1\ cunll'Tlr e.*,�Síll.Jt,s!(.;"':Ai!'k- i,��:'í:;----------m� ..;p,m���= I Bl r_ S FI C(l� �'2i)i ." ".�."-,,, .• j�-------------C6Jj> »;'I;'! ;;s:�'tiY'4�'&i����'i'<'I' lano. an: vtoVlD'zza. ão r",nCI"CO._"'---.,.__----------____________ -e" , 0<' ,,,, � .

_'_'__

CO_I�eçaIn hoje ás novenas tm

10uv0f de N. S. da Conceiçiio,
em sua igrpja na praça GetlJlio
Varg-ls. As novenas ter ão inicio
h 19.30 horas.

�

OOR?

G-
FR'IACOS?

-I N--
N c E

�

RAÇAO[ i

�II��------------------------------------------------------------------------------------------------------�,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa i
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:,.�,: r.'<'"'________
G -�

't�; Nr .fl� Sà, [��,
_� � ·------·ti)' 'fq)oJ � 1(&

i� m!f;J
.

@r.r(.�__ G é O ,Ol'gllll1o do povo ��. __ ",.��
�

� �li?-�de FLORIAI\IOPOLIS$-� odo

corresp·:)nd"9ndo pr�aZ�9t")teííarnente a grande cOllfiai"\ça � indiscutlv'lbar_
preferenci3 que lhe dispe"1sarn os c:�tarinenses,t(::líf,ando-a o único en'é e

p6íio da eleg.3r"1C1a e da rn '"'ldd r,est3 li�d� Floriaíiopolis, está venderidl,'da
os rna;s var-iados, vist.osos e bellsslmos padr'oes de sedas. miga

Cien'tificanl�S a 110S5&1 numerosa freguezia que os J]I·,�ÇOS serãtPO-
n1&lUtltid6Js e pel�maBlecerãa fira'i.�es pois nãG se trata de I,quidaçã(��

orno

As senhora') e senhorinhas tlorianopctltanas sempre procuram a tarnose-
Uasa T�'Qes ;I�jnã�s, pela fidalguia do trato e pela exceleicía e durblídad(s��

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos. �n:
E RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos '::

� �1�C�'�"_�����I'!'"W�"."�����'=�."":"!.������������""'����������,�����-- ---�"�--��1e

�.
-

E:: �

"1I.
l

es

sé
o;

------------------------------=�� �---------------------------------
�-�
�-�

'iJ��

'�\.1
. ,

,� �
� \��

� @
�� E S ir A M
Se ra Lamé de
Seda Pelica' C[50 cores de
Crep Mongn! todas as cor.... de
Crepe Ch'rie -Gloria de Seda, sortuuento j de :;0

cores de 88
Crcp Marro ',; 1, s\Írt"lL:�t,' d2 4') cõ. ,-; d :

Crep Mongol Sup rior, sor.imerto de 50 cores de
Toil ríc Sole cl todas as cores ce
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie e, tampado de
Seda listada moderna Cl diversos desenhos de
Su'taneta, SOl' im -nto de 40 cores de
Cr�EPE MO>.!( rOL Ft�ACÊS sortimento completo de

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

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

� �u
� �

,"
>r

C.A.SACOS OE P�LE E f�� IS.

RENARDS
p�,

.tl;Casaco de Pele, tino da elegancia, por 55v,$'000
�

..

ppl;.."\ L!P. i St)�t p.-p� 1 1 qdf�f""',nn
I,C; 'd rI' divervas 0]11 t;:dddes de 1(}'(J�' e),, Jl '')i)( I( J

LI, 'TI, '- cn. .\..ll de /OJ-P 100 O(lO

lvlO:<IM de cores sort.mcnto completo de 1 $6 Por 1$200
Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500

C
Opala Superior 2$000 e 2$'200

I --Gra�atas, sortimento sem igual por preçosI, �� .------��=�----o
",,: <Q»':;)1-----------------�''''' �---

• � �-- __o �1 �----------
_

PARI,A
6$500 P Jr H500

7$ Por 4$500
JV

- :: �� � :::3'"]"10.;: ��

Co.chas de Seda

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com f anja 40Y;0L'0

r-:�'$--''''-�� _

linho I rland'êz "para homens

Lii'.o Irla dez para ternos de homens, artigo modernissimo
.

de 10$, J 1�, 13$, 14$, J 6$, 18$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e .: ')$
--------. ��;:s::��:jt� .

._
....

_

Linho e Cretone ,".1
,

I

LINHO BELGA de 2.20 ms. de largura 16�oõà·�
Linho de cores de 2.20 111S. de largura 24$ e 20$'000
Cretone meio linho 2 I11S. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$8uo
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

----------------�'�'�'�----------------

Luvas"-="ã"'-4Cartei ras
Luvas de pelica de cabrito da melho(qualidade

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finíssimas ultima palavra de J 5$, 50$, 35$, 40$,

54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
_________ r-�r*'II,...-�.;r:.....

CapasdeboITaCha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$, >00
Idem » )} » >}}} 160$» 120$000
Idem}} » ,} » finissima de 200$ » 180$000
Idem}} » impermeavel de homensde 220$ » ] 80$''>00

________________r������----- __

M e ias"Nfõusse I i n

1 .. r

9:[i
iLb
7�5 ,}

10$ )}

I? $ ,}

10$ ,}

9$

��:.rJ
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

13$
8t. 1·

]0$000
6$000

Meias A;ollsselin ultima tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasil por
Me.as de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.1', 10,'i' e 1] $000
14$000
7$000

2$3 � ]$500
4$000

fantasticDS--

8�S
16$

)} 6tooo
10$0)0

Sedas ultra modernas!

Drap de sedi sortimento d(20 cores de
Peau de Gazelle, sortimentode l Scores de

Crep Poclange, sortirn znto de 10 cores de
Crep Mate, sortimento ele 10 cores de
Crep Amór, sortimento de 10 cores de
Crep Piqué, sortimento de S cores de

Crcp Piqué superior, sortimento de 15 cores de
Crep de Seda Chilein, 14 cores de
Yelludo Chifon Francês da melhor qualidade de

24$
35$
24$
28$
24$
15$
18$
24$
60$

Por 17$000
» 20$000
}} 17$000
� 19$000
» 15$000
,. 11 $000
)} 14:DOOO
» 16$000
» 40$000

Eli�3mparia C;]'] mlis ricas ti mus medernas d� RIO e São Paula
�],� ,jl1t(ar·s�·àJ GÓ fia Cala TRES H1MAOS

13$000
12$00à
12$000

18$ e 20.$000

Crcp Podange Estampado moderníssimo
Crep Mongul Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de 14$, 16$,

�_"'''�...,..<7)0-'� _

Marim de"�cÕres e opala

TELEFONE
I. OI "

i d t I�A �'"RES IR:OS. I
iiiiiiIiiiiõãíã é a única que vende as suas I

II mercadorias 20,/. mais baratc que III as praças do Rio e São Paulo,

II visto serem as suas compras fei� 111tas dirétamente.

! 1000 mtSe de retalhos para Uquidar «::1 redução nos preços 50-l-��
••------�_."...----------�m� .-------��
� �@IS�
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I·aes erY'""'\11
Blurnenau - ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages II I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul fJ]

Secção de Secç�o de �
FERRAGENS: MACHINAS : IMachinas de beneficiar�madeira

Material em geral para construcções: Machinas para oííicinas] mechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para la oeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a Iavoura.j'arados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

para coser e sergir Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de esplosão,
� lv1otores

novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

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

as e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

1S e guarda-nap(l� Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �

JS, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico L\'t4

.itarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �
jCharutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

ó1preza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
; Fabrica de Pontas "Rita IVlaria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleir "Arataca" �
���q���1��1���������������������:�r�����Jt������AVAVAVA�R!

1\,1atr i 2::

" Secçao ele
rI( (ZENDAS:
I t�\s nacionaes e extrangei ras

- o

para" tern os
ue

e Algodões
ll''': Imp�rmeaveis

.

3 e trilhos
cal ícitas

iedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

3e ainda não tem um LO'TE de terreno na

� BALN Ei\R1A procure hoje mesmo () nosso

ptorio e adquira U!',:. ou MAIS lótes. Amanhã

1 mais.

Planta de urbanismo moderno devi; lamente r pprovada
Preffitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

ada na mesma Prefeitura.

contracio de compra de letreno da Villa Ba'ncaria é

lhor presente e Natal que V. S. tJodt brindai seus filhos.

J Vislo Poncl'omico.
El'pienàiào praia àe banhos.

1 Optirna nascente àe agua poruuel.
� Terrenos comptetcrnente p lnnoe,

lU,A BAU-1EARIA DI5,TA a:
I 1000 mctrria ao Ponte Her'..ilío LIIZ

800 O'J Bro�àe Quartel feaeral, em ennstrur çõo.
r- upa Escolar José Boiteux.

o séàe ao Districto loão Prssóo.

vida pelas Linhas de Omnibus de Florianop ,lis á João
Pe�sôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

I A 50cieàoàe se encarrega àa c:onstruc:çãa õe Préõlos

I
lótes cõqulrvõoa, rneàiante o pcqcr.ienro àe uma entraàa á

; s10 e o r-esto te em pagamentos menaces.

n/armações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o conector EDUARDO NICOLICH

•
•
•

Agencia Moderna de P u I
blicações, com séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 fj

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 modicas

SAO FRANCISCO SANTA CATARINA

RECEBIDAS PELA UVRARIA CEN-
TRAL... DE ALBERTO ENTRES

� �
� C/éop'itra-por Oskar von Wertheirner �
� A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo <O
G Anchieta-por diversos autores •
,� O Cooperativismo ao alcance de fados - por Luiz O
� Amaral •
fi Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e G
• Nelly R. Carvalho e

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio
Hervé

Yocobulario Sul Rio-s», :mdense-por Luiz Carlos
de Moraes

A Invasão de São BOIia--por Osorio Tuyuty e

• Oliveira Freitas •
• •
••� •••e�.G.. .O�

-----$OO.o-G'1 r"GH----O-'Companhia "Aliança da aía" I � At t b ,
f

FUNDADA EM U370 II en oe em ·

!
Seguros Terrestres e Maritimos II

'Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil G I
CAPITAL REALIZADO 9.000:0ÕO$000
RESERVAS ,"1AIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS í3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguai e nas prinaipaís praças estrangeiras.

Agentes em Ftonanopotls :

Cam pos Lobo & Cía.

e Fo rm idave is sorteloi proprlos, tres vezeu

e ,
o

por semana, Iodas as segun-
•

� e das, terças 8 sextas-feiras, Iee �.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 � � Extração com giabos de cristal. �

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFiCO ALL/ANÇA é � �
r=

,. « s: •

I I t
= .. � �j A max i rna nsu'_a e honestidade� pois, Oi ser- Dl1

� ti Co r rro (lOS em f_azuna e aJ a I � �� teloa são prEls&ncladol pelo "ovo. I � o

Sub-,t:>.gentes em Blu-rnenau e Lages I �
·

__j f'll

.� �
�� ����m.��t1�

o

.� '*'����� ,., �@1��'l� �o� DI�
i ':;fJ!l'W��������---v-----��'��������� �Qi€����.�.e'--------GO".��'�J"'"
I

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

ms:aaw

Adolar Schwarz

.. 5Wttmz:::rnfinNl_.'.r.SlWmllilllo.0�'.-=Ie _

S]PP�:;�J MACHADO
-.�\'\�

lYIOLEST.IAS ��
DL �� p=

BÔUA. � especiais e

Raios X
Diatermia

c......� Raios Violeta

� Rua Felipe Bohmídt, 38

todol os E&tad� I

---------------------------...;__-----___::.- � .o,_o_
....

on-

) �s

o de

! {
'iA .•
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A GAZETA

historiáGrande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

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

mões, São [o'sé Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS

Pela nossaA Gazeta Idinca:
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 29 DE NOVEMBRO-S. SATURNINO

1803-Nasce um grande brastleiro-s-Sse Corrego Sec

co, hoje cidade de Petropolis, nasce Satumino de Souza e Oliveira

Coutinho, irmão do visconde de Sepetiba. Foi notavel advogado, ins
pector da Alfandega do Rio durante muitos annos, ministro de es

trangeiros no gabinete Alves Branco (1847) e escolhido senador do

lmperio pela província natal em 1848, não tendo porém, tomado

posse, pois falleceu em março desse mesmo anno.

1832-Codigo Criminal-E' promulgado o Codigo do
I 'roce�so Criminal do Imperio do Brasil.

I 868-.Jl nossa esquadra no Paraguay-Bombar
deio de Assumpção-Pelos couraçados Bahia e Tamandaré, e

munitores Alagoas e ?tio Grande, sob o commando do barão da

Passagem é bombardeada a capital de Paraguay. A bateria inimiga
deu apenas alguns tiros. A cidade já tinha sido evacuada pela po·

pulação, por ordem do dictador Lopez.
1889-0rganização do primeiro Club Republicano

de S. José-Nesta data, o coronel Carlos Napoleão Poeta, então

residente na Ireguezia do Bom Jesus de Nazareth da Palhoça, como
um dos poucos republicanos historicos que foi e movido pelo inte
resse de congregar os politicos dos antigos partidos e collocal-os sob
a bandeira do regimen proclamado a 1 5 de Novembro, reuniu em

sua residencia, grande numero de politicos de todos os matises, afim
de fundar um Club que pudesse representar o Partido Republicano
do municipio de São José, do qual fazia parte integrante a freguesia
ela Palhoça. Depois de exposto os fins da selecta reunião, pelo co

ronel Gustavo Richard, procedeu-se, por escrutinio secreto, á eleição
de seu directorio, que ficou assim constituido: Presidente, coronel
Carlos Napoleão Poeta; vice-presidente, Bernardino Manoel Macha
do; I' secretario, Antonio Augusto Vidal; 2' dito, José Rodrigues
Lopes Junior; thesoureiro, Jacintho José da Luz e procurador José
Soares de Oliveira ... Vogaes; coronel João Luiz Ferreira de Mello;
José Antonio Vaz, Vicente Silveira de:ouza, Nicolau José Rosar
e Israel Xavier Neves. Foi lavrada uma acta que foi assignada por
sessenta e oito cidadãos, além dos eleitos. Houve troca de discursos.
e solidariedade do Partido que se fundava, não só ao Chefe do Go- .'

vemo Provisorio, como ao dr. Lauro Severiano Müller, governador
de Santa Catharina.

I-"� ,.

AdvogadosMédicos

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Cesar AvilaOr. 5erão ccnterlôoe 005 primeiros
e scqunôos lugares. Poro a série
A, Da qual farão parte Atlético,
Avai, figueirense, Iris e Taman
õcr é, "A 6azeta" conferirá uma

rica taça, com gravação em ouro;
2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
melhor 10gaDor oe futeból=-f , lu
gar, uma meDalha oe ouro; 2. lu
gar uma rneôulho oe prata. Para
05 clubes e [cqoõores 00 série B
pub l iccr-zrnon oportunamente 05

pr-ernloa que estão s eriõo culõc
àosamente estuõuôus.
HOTA--Os ôogaoores àos clubes

fil iqôo s não serão conalôercõoe
ôzritr-o 00 ser!a B.

Diariamente, pvblicaremos quo
ro coupons,

ô iulô iôos em õucs
series, ccbcnõo aos 5 clubes 00
['apitai, ou sejam 05 filiaoos á

Rua João Pinto, fi' 18 f. C'. D., a série A; e aos clubes
00 Estreito, roqueiros, 5aco 005

(sobrado) Limões, 5ão José, Palhoça, Bi
guassú e Tijucas, toõcs não filia
Dos, a série B.

Das 10 ás 12 (' das 14 ás Assim, A 6A2ETA quer ree-

l7 horas ponõer aos seus leitores essas
interessantes perguntas:
-·Qual o melhor jogaDor

õ

e tu
teból?
--Qual o clubz oe futeból mais

; simpático?
I
ilr. Pedro de Moura FerrO P,'eenchioos e remetlõoa a esta

Rl'oação 05 coupons que publica-
mos Diariamente,·-aos õornínqoe,
ás 9 horas, far-se-á a apuração,
com a presença 005 interessaDos.
HOTt'i: 05 coupons oe uma .sé- Para a entrega oesses premias,

_
rie, que fórem err-nôcmente preeri- que se ôurú no õlc 29 oe De-

I Rua Trajano, Il ' 1 sobrado. chlõos com a tnõtccçõo oe clube ou z embro oe 1935, "A 6azeta" orga

i jogaDor oe outra série, serão Inu- nizará um excelente festival 0125-

TeJephone n: 1548
!
tilizaDos na apuração. portivo com atraente programa.

=I'_-:'-�í I Qual �. �:\��,I �OgadOr I I Qual od�;����ol�ogador I
Accacio M�m! SE'RIE Ao S�'RIE B

•

re I ra tem seu escrip-

Ex-assistente do

SartoriCesarDr.

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em iante dia
riamemente á R. 7 i ajano.Sl

F'Lne 1.618
UM FESTIVAL

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemottlioidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

ComuLl .. ··R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas'

(nome do jogador)(nome do jogador)
tório de advocacia á rua

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador
Vísconce de Ouro Preto

(nome do votante)(nome do votante)n. 70. - Phon-: 1277.-

Caixa Postal, 110. Qual'.'Q clube de futebol
mals.sirupatico?

SE'RIE EI

Qual o clube de futah,1
mais simpatico?

SE'RIE A

__====__.,,.,..,c=_� ===:#...

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Ivo d'Aquino
Advogado
BLUMENAU Ricardo GottsmannDr.(nome do clube)(nome do clube)Clinicil de Criança�--Mo

lestias de sr-nhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterap;a - Raios
Ultra-Violetas

CO�SULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 às 18

Rua Trajano, 21 I
Fone 1384

de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos
á Alema

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

poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e das
13 ás 14 /12 horas.

Escriptorio :-Rua 15 de

INovembro n. 50
(Eàificio Ccixo Agricola)

ITELEPHOt-lE, 58
__

I I(nome do votante) (nome do votante) "

Dr. Ricardo
Gottsrnann Ban�o de

Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

deRecreativo "5
Novembro"

_.

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

trica, comunicamos as Exmas. Familias e distintos COIl

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 mesmo mês.
Servirá de ingresso os convites anteriormente dis

tribuidos.

Clube
Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob,)
Fones 1631 e 1290 _-1

Dr
, Ex chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
IndóIg Burkhardt e Professor

Erwín Kreuter)
E�peciaiista em cirurgia

geral
===-===================

II Dr.Arminio Tavares
I Es;eclal"sla em melestles ne

G \RGANTA- NARIZ
- ou

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaôo pela Fuculõnõe

õ

e

meoicina àa UniversiàaDe 00

Rio
õ

e 'Iorie l: O. Ex- interno,

por lOnCUi'50, do Hospital
õ

c

Pronto ::OCO'TO e da hssisten

CIO Publica
ô

o Rio àe Janeiro.

Corn alguns anos oe pretica nos

5, rviços especializados no Pro
fessor 5anson, no Rio de Te-

n c.ro -nn Policlinic:a de Botafo- I
í'Cl -- no Hospital oe São João
Ba�i:,ja ào Lagôa e no Hospital
6a fré--6uinle).

Chefe de clinica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENUA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

-

.,
� (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Salvio de Sá I
Gonzaga IOsvaÍdo Silva II
Saback II

r
i

�

alta cirurgia, ginaecologia, (do·
eriças da, senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

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

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

es

A DIRETORIA
Dr. 136:700$000

56:424$498
- Capital
Reserva Club 12 de Agasta

De órdem do sr. Presidente tenho O prazer de
convidar os srs. Socios e Exmas. Familias para a sorree

dansante que este Clube levará a efeito em a noite de
30 do corrente, sábado, com inicio ás 21 horas.

CIC Limitada 5·!. ala. Secretaria d') Clube 12 de Agosto, em Floriano4

CIC. Aviso Previ06·(. ala. I
polis, 28 de novembro de 1935.

I Prazo Fixo 9'1. ala. Narbal Viegas
I iiiiiiiiiliõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiii �. Secretario

DE

RECEBE DEPOSITOSADVOGADOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
RUA TR.AJANO, 33
Telefon�, I287

RESIDENCIA- Rua Este
ves junior N. 26

I TELEF. 1.131

�CO�;��:�
.�==��========�

�_ Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

B E L E Z A
2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da Ca4

sa Três Irmãos.

"C........ "
3. Premio-Um Estôjo de Perfumes Royal Briar ofer·

Oroados ta da Fabrica.
f������������·#*�

Concu.rso da Belêza i�stitllid� pela Emprêsa ,dos C?- � Concur'so de aELEZA �
roados para �ulg�r, 9ual a senhonta mais Bela de Flonanopohs. ri

.

. r;
. ,

,

O pleito InICla-,se em 23 de Novembro corrente e encer- ( dos CI N'ES \','CORoAoos" �
ráT-se-a em 23 de JaneHo de 1936 efetuando se a apuração hnal �� 'f!'

� 'i �
no dia 24 de Janeiro do ano vindouro.

rl� VOTO na Senherinha- �
FORAM INSTITUIC OS 15 FINISSI' 10S PRE· r ,

MIOS, que serão oferecidos aos concurrentes, por ordem de elas. C ., .

-'�
.

�Isificação no CONCJRSO. �

II f
.

d 'til Assinatura ...

O ju ga'llenb será eito por meIO e uma comissão de Ju- ��
ri-os TRt:S PRIMEIROS PREMIOS SÃO: P . I ....

M

/. Premio-Uma maquina de costura Singer no valoI de �
, Coupan. d A.:5tAZt:TA �I :950$000. �Pã"T"-"'''''''''''''''''1'Ã "'.--. ",_"",_"o=..,.,.." _r.;�r. r.;o;::o""""

..
",�. j'L' !':.I.._......M.....·._.... �z......S.A1-* s S..A !4II.._z........s::_...� L.s *_.1...a: s :a:: �......;;J5".i

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

funôadn em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8
raixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

r.)entistas

Luiz Freysleben
C'ill'rgiãc Dentista

-RUA DFODORO, 30 -

Tvpographia, Estereotypla
encaàernorão, Pautação, Tra
balho:: gm Fllto Relevo etc.

EL-EGANCIA E BOM

Capital
GOSTO

NatalPara MANDE confeccionarsêus ternos na acreditada CASA
valendo'..se dos lindos padrões
RENNER

e

Anc Novo

-�U N OA.JARDA RUA TCONSELHEIRO ESQUINé\MAFRA

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICansul dr.
Zecchi�""

A Religião Católica
e o momento nacional

Acade:
mico XI d �

Fevereiro

Amanhã, a bordo do ICO·
mandante Ripper" deverá
chegar a esta capital o cavo

dr. Zecchin, ilust. e consul
italiano neste Estado, e que
se achava em Curitiba de

sempenhando as funções de

agente geral consular na

quele Estado e no de Santa
Catarina.

LOUR?15 E: m:JRENA.3

Alice Pedreira

Manda S. Excia. Revma. o Sr. Arceb.spo Mctropo
litano que, ni santo sacrificio da Missa, e sempre que o

permitirem as rubricas, dêem os RR. Srs. Sacerdotes, tanto
no Clero sec ular como regu'ar, até no 10 av.so, a ora .ão im

perada -Pro 'Pace, da Missa correspondente.
De acôrdo, outrosim, com o preceito do Apostolo,

e dirigindo-se a todos quantos se estenda a sua jurisdição
espiritual, tendo em vista, sobretudo, o momento presen
te, S. Excia. Rev.ma "adverte-os que se mantenham su

jeitos aos príncipes e aos rnagstrados", assim ao primeiro
magistrado da Nação: quási p+aecellenii (Ia. Petr., 2,13), como

RIO 29" '.1. G ao do Estado: SÍVe duc bus (id , ib.), "obedeçam a seus pre- Centror-, , -J p-e-sidente é-. darn tos'
.

d " tei" V' .'
. . ceitos e man al11�n os e, l ll d l S o que nunca, es eJam

��l,��, a r�:ga,
transrn.tiu o seguinte

pron tos pa r� toda a obra bÔ�I" J _,( Ti t., 3, ,I)., ,I o �esel�lpenho
D'" S 1 J 11.,1" de tod is e cada um dos se.is ceveres CI VICOS e SOCiaiS.

V· h' "T t d «1 I.mo i o'lllO - IV .1CCIO ou .

I' t dHl"U, 'ji', piH:l o 1 sor e v

j� ; _ '\ a b' � Cessem, quanto pasSive queIxumes e con en' as.

;:stado, a g�[}til senhorinha Z Ida on
�
e5t.ve.

tlcuso
o r ece

lmd�n.\ Brilh:; em todos a verdadeira caridade, ou, na .lingurlge;n do
,

I t � to ()� vovso te =grama e azra e' . . 1·' d f 'd d "(I P t Para uma reunião quo te...ou ai "', proressora.
�, � o "o __ pr:nclp� dos Apostoles, ·

amor a ratem: a e a. e r.,. ,-
-

. ';: a. V. Ex.: a e�PQnt..,n,_a. '- �a 2.17 l. E, ara melhor conservá-la, "não digam mal de nin- rá efeito amanhã, as 1 � �o·E'11 ouibus da m .sm ..\ E-n�}ff:- triouca manilesteção de solidaiie- ,/ P,
t: do' s as socegados mostran r21S na Faculdade de Direito

.

h' d
I

j d
• L auern Ilem sejam ques ,ona c, 111 u, I I -I

. • ,

,.a, seguiram 1 O)'� para o no te ,r. 1 ,� do gov:-rno que �e acna per- dO t, d' id
-

I h me s" Tit 3 2) são convocados por nosso
�

d
. .

f
.

II d o d a a rnansi ao para com os OI 11 J.". I .

'..;ta. o, Oi segumtes passageiro, citarnente aplre uac o para .mallter E f' ,n d t j t e do a Deus' ·esp· l' intermédio todus os acadê-
71rJ GIZ ",.. d�f. I, nr.m, nmran o a oras, em n "I '-I. . .

-, , ,� iutarte, sra. .avor ong. r\ órdem e assegurar a c ê!;a na,
r t d: .;.." (i Petr 2 17) O d'

-

de micos de direito.
O ,ld L: S'l - A, .,' 1 '·'1'·' - N- 'd. .'

I an ,) o pldlclpe ,a. e 1., , J ou que Ispoe ,

ova () eite e I va, gus.in: o i msntuições. a'1 po '" entretanto, I l' 1 d t ·'d de"

'P' A
'

B
o J .

d Ih· ,qua que: parcela e au 011 a e. De eg e'<orrmga ires e ntoruo atiste n rxar e aco er vosso nOiOH:"
FI.' r 27 d N embro de 1935 r r sso

J...: Oliveira. oferecimento de cooperar na de 101lanop� IS, I e o� .

'

fe�a nacional. com é> confortador Em nomc e por ordem de S. Excla. f�evma.

'f. temunho da vilillidade cívica da (a) P. Frei ;}.[orbcrfo Tamb"si O. F. M.

voz DO �ovo

o presidellta
Getuliv

telegrafa ao sr. Pi j
nio S algadoI Rau1in'} Zütar, E'lesto Siln, Al'tonio AI ves dos San!03, J J5é Fer

rei r !l e Jaci Campos,
M .íto ILda.
R:m mo-ena.

Bastante estudiosa.
Estada pslcología, llteratura, his

to-la,
Em fim, um t porção de cousas úteis

a o mesmo tem )0.

Realmente, é bzm dtflcil encontrar
Atice. fazendo o "footíus" ou nos

cínemas.
QU:éril en :o:ltrá·la para tomar li

ções de m itemátlca.
Imaginem, eu aoren lenda a contar,

com a. Alíce Pdrein" ficaria enca

bulado e de tal modo atrapl1hado,
que nem pelos deJos acertaria uml

----_._--------

o dr. chefe de PI'Oli"
:=:-:lLErtmEHTO:.som1.

Nh era para m�n)s •••

ELl é unu p�queH, qlE sua pas· Falec .... 1l n') Ria, o �r. C) s-

S,li':f:tn é Hml voz de cO:l11u:io; co" tantino Bavasso, irmão do sr. Fre
m:llltiJ d:. atenção: i leflCO Bav3sso. chde d; obra.

'fCO;lÍU�o. P0�:3ra e��a mor�Ul "d,1 das oficinas da Imp �n a Oficial.
p'.le q.le,mda • en.)lIur mUit,1. cou,

sa á Alciul Ale;lCOl1rt.
.

cia
IA guerra

O:rector do Pesso,,1 d, I NA AFR ICA
Licença Regressa, hoje, á esta capital,

via terrestre, o dr. Claribalte Gal
V;'i(), ch�fe de polici;" que foi às
cidad�s de São Francisco e Je i·
vllle solucionador, defin:tivam, 'e

..:onvite. o caso dos estivadorts.

O·r.
Corr i l, e Telégrafos, em d1!a
d 26 do COflt:nte, conce L:u !ic 'n

ça-pr€fi'o ao sr. Eduardo VtOI
.:abr?', 20. úfficial da d rdúri,

reg �mal deste EtLdo.

UM GOLPE VIOLE��TO
CONTRA A ITALIA

D:Jm NeçfJ

A Prefeitura, segu ldo edi
tal que está sendo publicado
pelo Diario Oficial, vai tomar
medidas radicais contra os

cães que forem encontrados
á solta nas ruas desta capi
tal.

,11155:9

OE 'JEBRA, 28-Visando
desfechar U,11 golpe violen
to nas reserva ,,-ouro da !ta
lia, o sud-com'té de peritos
financeiros decidiu que aque·
le país deve pagar á v sta
todas as mcrcadorias que
ad �llirír dos países sancio
nistas, e que o) mesmos

.levem recusar todos os cré
d t s aos importadores ita,
Iianos, inclJsive os créditos
a prazo de 15 dias.

Cães á soltaAiiIVEt\5AF�I05

GetúlioAlmirante Duri'LlI Melquiades presidente
telegrafa ao presidente da
Assembléia Catarinense

F,:�tt-jol hej', a SUl data a'li
v .. r 'lri.! o d''itiato CO'lterrdnêo �r,

;11.
ahi, lOte Ol.lrv;.1 M:lq' i Ides d
S,)USi\, ilu.>tre repres .:ntanle de
S lOta CaIarina á Clmâ a Fede
r ii I.

j:'ublic,ações
o d,>putado Altamiro Gllirnilrães, presidente da Assembléia

L�g;slat;va, !ec�beu o seguinte t.le.; ama:
«Palaeio Catete - RIO, L9 - Tenho satisfação de trans'

mitir a essa ilus're Assembléia efusiv)s aJradeci:n�nt{)s pela expres
si va moçã) de s )li da ieda I", a. r a la na ses o d':! ônt m Sauda

ÇÕ':5 corcliai�. ('I) Get 1110 Vargas.»

Pela acreditada CJ�a Co<;
Ü<:')rfe hoje o an:liersario n lIa· ta & Cia., desta c:1p:tal, foi

I,cio' da gentil senhorinhl Aiba nus oferecido uma tVf11 feita
GuimiÚães Orii-', aplicada aluna revista d�lS importa:Itcs Fa
d,) C(JI�gio Sagrad) Coração e ,Jricas Fh!Lps.
filha do saudoso medico dr. Ad.:· t'�ssa r :vista rica em dis-
mal lL 'o I crim'naçõ.:s da poderosa fá-

J

'brica de radios e lampadas
fRZEm AH05 H01E: Ph'[i;Js dá-nos a satisfação

d: apreciar tão engenhosa,
,pão utcis industrias.
Alé;n de radios e lal1lpa- Hoj', ás 12 hord�, Egidia Ma-! o corpo, de falecido pela velo.:i-

das dá-nos a Philips iiLLl1c- ria de O:ivc:ira, solteira com ) 7 dad�, caia, em chéio ao mar,
SOU3;\;

a êxma. sra. d. Meri Neve' ras outras píOdclçõe�. an0S. de cor pa,da e empregada dois pescadores que ali se encon-

E,ltrctanto, é im JOs'3ivel Ja íômilia Amêric<.) Souto, á rua travam lançando as redes, pode-L�mo I, e,p0sa d:J sr o Artur Ro- '

Iinumer;u d�talhadamçnte to· Felip'! Sch'11idt, procurou morrer, ram rec.olher a jovem, a uma

me� l;::�o�:inhll SilVia Machado; das as instituições n!2cessa� j,)gand .... -"e da Ponte Ht!rcilio L'lZ t>m�arcação,
c J '3- CI" .'- rias para u,na tã::> grande I'

ao mele. Salva d) mar foi re'novida,
o ·r. . o Jam"nK.�.

F� I'
.

I b I
.

d P 10. C�mDrl'Za. · ...

Ma rea lzar o �eu Intento, a pr' a am U clOCla a u ICla 1-

F . . t �. O, _! Phi!ips é mais do que lj:na jov-:m, talvez, quem sabe, viti- vil, ao Hosj)ital de Caridade.
c.z a,I'JS on em a m .nma .le

I d f' b
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é d' I I
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d' d
5'1 f lhO! d gran i� a rica, um1 orga- fOil e um Imp ave e ureme I . on e perman. ce.

te , : va, I in la ii exma. sra, -
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I, b I S,l I n,zaçao ç raJa' a ores que ve ma, empregou OJm en6en o, a an o ao po ICla que a con-
VIUVil 5a e .. va.

'd I bl I I d 'h' "1' d
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E 'd' dI ::lorang',� tu' 0, onc e pro, e- com o qU3 U TI 10U a VIgl anCla UZlU a m li anCla gl Ia e-

"'.,z an'lS ontt'm, a m 'nina Eu- móiS sociais receb�m parti- da guarda p,)lícial ali po:;tada, e darou-Ihe, naturalmente; - «que
I,ice d" Silva Oliveir;j, filha d" ClI ar atenção e cujo alvo é jlie ji por varias vezes tem pre- assim procedeu porgne queria mor-

d,oplt:1do sr, Roberto Oliveira. a «produção». venido a pratica de atos desséll [er.)A' Casa Costa & Cia. os natureza.
-�------_.- ,

,

Tomilndo passagem fi!).o�ibm'lO pro·f MOIa rInO 168, da cmpreza Llmltad.J., •

que fdz o transpmte de ressôas
da Capital ao Continente, Egidia, EstadOcalmdtnente, com aquela r('�olu

ção e dcsprendimé nto que car'l

de iza (JS suicidas fazendo a con

dução parar, em meio da ponte,
Idnçou-�e ao espaço em busca da
morte almej'lda.

Mas, a m 'r te CJmo tudo está Em dia, da semana passadacond.-:::onada a uma vontad� su

chegou a Blumenau, ás 21 horas,
Perior ao arLitrio dos individuos,

o cJnhecido professor Mozart, ho�
realizando-se à revelia d IS solicita·

pedando se na casa do seu cunha·
õ�s hU:'Ir nas. A,sim embura, Egi- do José O:nrati, re�idente em

I dia quizesse a túdo o transe por fim Garcia.
.

Usar o SA'i:.\O NOIO quer a exi,tencia. o seu intuído fo
Informado de que a-policia{lzer, ec' 111') 11 1 sobre todos llrustadv. rrocurava o, o prof Mozart resol-

o� ponto3 d\! vista. Justamente na ocasião em que '

d__.�_ VeU nã,) penoi�ar ali, fuglO o pa-

Exames de admissão ralugar ignorado.
Pelo onlbu'i dj Auto VlilÇão Oatem chegou a Itaj::.í d. Ani:

C tarinense chegaram cntem do ao G � násio Catarinense e á Esco Ia i\t1.0l:art, esposa de Mozart qu,
r,ncte do .t:.:.;tado, os sroguintes pas- Norrnal Secundaria ,e comunicou imediatamente com

5 ,,!,-,ír()�: M .rin COstil Olicar SI- o seu cunhado dê 13lumenau.
1 fk, Luiz Vienaber, Jorg� Vcri· O CU FiSOM I LTON Mais tarde a referida �enhora,
Ie, í. Zim !mUl " O·,cnr O e- AVISA AOS ALU 'k)S MA.TRICULAlJOS E OS DE· lue está hospedada no Itajaí Hu-
r:ich, Elel D .. l1il. �rancisco de

,AI-I ;�AIS 1;'-1 rEf(ESSA�OS, QUE ES:.t:. NOVO �URS0 ,INl, eJ, comunico�-se lelefonicamentl
I (�I,l !�nkpo' f nV,'res, Bernar- CI..\RA AS AULA� NO DIA 2 DE OEZE:VI3f<O A:) 9 om esta capIlal palestrando con

elo !'oJri_;ues 1 I J' ,\�l1ejda 1-1 ).:l.:\S,
-'

1 n senhor que deu o nome dt

O MARECHAL BADOGLIO
ASSUMIU

CO.YIUNICADO ASMARA, 28-0 mare�

ITALIANO chal Badoglio, depois c'e
ROMA, 28-1::' o seguinte acompanhar o marechal De

o texto do comunica,jo nú- Bono, a bordo do navio que
l11i!rO 27, hoje distribuido pe- o conduzirJ á Italia, partiu
lo governo italiann: de Amassawa para Asrnara

«O comando supre:r.o das

j
em nm automovel.

tropas italíana" da Afrka Em palestra com os repre
Oriental telegraf2, dizendo: sentan�es da imprensa, o co·

Setor do l' Corpo do EXér-1 mandante supremo das for
cito-E!1Ljuanto as nossas ças italianas declarou:
unidades completam a forti- «Começarei a trabalhar
firação da linha Makalé a imediatamente. Amanhã es�

Dolo, a coluna comandad3 tarei no «front»,
pelo general Marioti conti-

nuou.a dcstru:ção dos agru- BOMBARDEADA
pamentos isolados de solda- DAGAHBUR
dos etíopes na parte ociden,
tal do planalto. A aviação ,�OMA, 28-Comu�ic�m
realizou serviços de reco- oflclalmen.te d�

.

Mogadlsclo,
nll':cimento na ZO,la de Quo- na Somalla ItalIana, que 2

! esquadrilhas de aviões Caram» .

proni, comp')stas de 10 aç··

neste relhos, destruiram completa
mente ante-ôntem, dia 26, aso
fortificações de Dagohbur.
A primeira esquadrilha

iniciou o bombardeio co ,tI'

4 minutos de avanço sôbre
a segunda, que visou exa�

tamente os mesmos pontos,
de fórma a obter aquele
efeito.

lENTO-U MORRER, ATI
RANDO-SE DA r�ONTE
HERCILIO LUZ

o �r. �aturnino M<:!deiro�;
o _;,r. João Batista Berreta;

.

,a senhurinha Cecilia Costa

BAf15::lDO

CONCENTRAÇAO
DE ETIOPES

no,;sos a6raclecim�ntos.
O L10yd Brasileiro, rêpre

sentado pelo seu agente,
nesta capital. sr. dr. Heitor
Biurn, teve a g,.�ntileza de
nos ofaecer lIm mimos:)
quão bem fdto a:b Im Ci)I1-

kndo clich�s da �ua grar.
de fr )ta e CO:11 a:) respecti
vas aC'Jmo':iaçõ.?s.

Dcp. Francis o de A lmeida

'j
Agradecemus ao dig 10

. . Jgente pela gentileza da
R4\lreS5f'u d,! ltapI, o sr. Fran- of-'r+a

risco de A!:n� JJ. ilustre d<:!puta-
\. l •

do á AssemjLia L"6isla!iva.

Foi Lva�:h á pia bJtismal. dd
Cate lal lV\dr(\p�L.ania, o inle
re�S\flte menino João, filho do sr.

N"s Oi SJva. S.:rviI3'n de p Ira

f1lf1fO, o jovem Eugenio Vld,l!,
grat,<,o de�t::: diaiÍo e a sta. Mao
tÍlt Pdcira.

A policia blumenauense
está na pista

rHEa�",m UNS ..

Mendonça.
A senhora M.nart, que nas

ceu em Biumenau, chorava copio
samepte quando falava com o sr.

Mendonça. travando· se esse dia
lugo:
-Convem, Mendonçil, você

tirar a barba e o bigode porque
já é conhecido es�e seu disfarce.
-Deves ir Ipara Rio do Sul.

on<Je me espaará$,
Pretendo ir lá te buscar.
O diligente delegado especial

de Blumenau, capitão Trogilio
,\1�lo, tomou diversas medidas,
estando jii na pista do conheci �o
'�urandeiro e chantagista.

. E ,tá n �sta eapitill o �r. E,me
rald\) Br"�", intendente do. d.s
Irito de Ilhota, no m.llicipio d
I ajaí.

ASMARA,28-Confirman
do a noticia de concentração
de forças etíopes na região
do I�go Ascianghi, os avia
dores itallanos que estão
realizando vôos de reconhe
cimento, avistaram ao sul do
lago Quoram um acampa
mento de guerreiros armados
em número de cêrca de 10
mil, distribuidos por mais de
500 tendas.

Prefiram sempre o ine

Salão" Commercialn gualavel SABAO INDIQ de
�onse1heÚ'o Mafra, 9 (Ed. Mercado Curitiba.
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