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A bancada liberal gaúcha pleiteia que séjém
concedidos poderes dita'tor-íais ao presidente
Getulio Vargas, na repressão ao comunismo.

"

..J,-7���'5·ora' refor�,T<� ,�. �.. "- -

maàaA voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
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RIO, l-Entre as providências que o govêrno ado
tará para reprimir severamente as sedições estremistas ocor
ridas e prevenir-se contra as que ainda possam irromper,
extinguindo os respectivos fócos, figura a modificação da
lei de segurança nacional. Serão votados novos dispositi
vos, que constituirão uma lei especial, permitindo ao go
vêrno excluir do Exército e da Marinha os oficiais contra
quem haja provas concretas de atividades subversivas.

Igual medida será tomada em relação aos funcio
narias públicos civis.

mento para povo brasileiro. A ilu- Feita a exclusão, o respectivo processo será envia
são do sr. Carlos Prestes foi des- do ao Poder Judiciaria. O projéto contendo essa importan-

RIO, 1-0 deputado gaúcho Adalberto Corrêa apresentará um projéto na Cã- feita. Ele, hoje, aparece como te providencia deverá ser apresentado á Câmara, na se
mara dando poderes especiais e ilimitados ao sr. Getulio Vargas, presidente da Repu- cavaleiro da triste figura». A Na- gunda-feíra, pelo lidei da maioria, sr. Pedro Aleixo,
blica. Esse projeto, que além de outros já conta com as assinaturas dos deputados ção mais sevéra ainda chama: Na reunião de ôntem, á tarde, no Catete, tal recur
Anes Dias, Demétrio Xaxier, Thonpson Flõrcs Neto, [cão Simplicio e Renato Barbosa, "Es>e iamentavel Prestes, a cuja so consntucional foi objéto de longo exame, devendo o
todos da bancada liberal gaúcha, está assim redigido: cautelosa atuação, á distancia, fi- presidente da Republica enviar, nesse sentido, uma men-

«Art. l-Fica o Executivo autorizado a expedir decretos com força de lei, pe- cou devendo a nossa pátria, os sagem á Câmara.
lo prazo de três mêses, a começar da data da presente lei. sangrentos episódios dos últimos

Parag. único-Os decretos-leis mencionados no presente artigo deverão exclu- dias.»

sivamente se relacionar com as medidas que o Executivo julgar indispensáveis pua Os prejuizos totais
reprimir os surtos extremistas no país. RIO, I-São calculados de

Art. 2-Na elaboração dos decretos-leis póde o Executivo declarar adsuspl;;t"'nSlã? 25 a 30 mil contos os prejuizosdos preceitos constitucionais que estiver.em em desacôrdu com o respectivo ecre 0- el I .

f id I N.

I totais 50 n os pe a ação, com o
Art. 3-Revogam-se as disposições em contrario».· II·evante. comunista.

PODE ES ESPECI IS E Il�

S.DOS A

.

-;"'T-. �..
J PRESTES,

I., t� . liJ.'t lZ1 "um cavaleiro de triste
[.Il U ' fi' figura"

RIO, l-A figura do sr. Luís
Carlos Presks está sendo tratada
peh maioria dos jornais de ma

nei-a sevéra, A Batalha diz;
__�__iiiiiiiiiii .íiiii ;;;;:;;_õW;__CiiiE�_õliiw «Quebrou-se o ídolo que o sr.

Cados Prestes foi em dado mo-

Um projéto da bancada liberai �aúcha

dos
.

ti
..

comunistas

Mais cadaveres
RIO, I - Os técnicos do G.

P. S. constataram a existencia de
dois cadaveres sobre a camada de
madeiramento. pedra e cnl, os

quais estavam irreconheciveis, mas

vestiam uniformes militares, com

as insignias no 30 Regimento.

o chefe era uma surpreza
RIO, J A imprensa salienta o

importante papel que desempe
nhára no movimento extremista
desta capital, o major Aleodo
Cavalcanti, instrutor da Escola do
Estado Maior do Exercito.
A noticia ecôou profunda.nen

te no seio do Exercito, onde
aquele oficial superior não era

suapeitado,
. As sindicancias feitas e os do

cumentos apreendidos não deixam
mais gualque, duvida com rela
ção á chefia da revolta comunis
ta no Rio. O major Alcedo Ba-

.

C J •

tista avalcanti era o representan-
te de Luiz Carlos Prestes nesta

capital, cabendo-lhe, por isso, a

articulação do fracassado movi
mento.

Estudadas o primeiro a avisar
MEDIDAS DE ORDEM RIO, 30- Qu(:.,n 'primeiro le-I RIO, I - Foram promovi-

LFCAL vou ao pn.'siden.le -da Republ'ca I

dos a general de divisão o de
RIO, 10 -- O Palacio dv a noncra da �edi(;&'o a explodir a brigada sr. Arnaldo P�es de

eatete:, forneceu á imprensa o qualquer I)(,J� foi o sr. Pedro Er- Andrada e a general de brgada
seguinte comunicado: nesto, na tnde de 26 de novem" o coronel Estevão Leitão de Car

«Sob a presídencia do SI. dr. bro, acompanhado do deputado valho.
Getulio Vargas reuniram-se hoje, Augusto Corsino,

RIO, 1-0 movimento sedio Norte estivessem maduros e que- �s 15 horas, no Palacio do Ca-
- I Uma carta de Luis Carlos

fIlb30 extremista estava, como se rendo a�rov�jtar os restos da re-
I

. .

d r: Dispensado o comandante Prestes
��be, articulado em vários pontos cente greve de Pernambuco, resol- tece,. os srs. ml�lstros a GUt'rlll, Cascardo RIO, 1 - Na sua fuga de
do país. Tratava-se de uni verda- veu agir por si. . �aT!nha e JustIça, e os .�rs. al- RIO. I _ Foi dispensado, Ouro Pre�o o capitão Trifino
deiro plano, aturadamente estuda- Ivías, falharam as gréves. Os n:lfantes Pedro Max Fr.onun. pr�-I ôntem, por ato do ministro da Corrêa deIXOU uma valise na casa

do e preparado. quarteis, exceto o de Natal, que- s!dente do Suprp.mo Tnbunal MI- Marinha, o capitão-tenente Her- em que se hospe dára, sendo en-

Sabe-se, agora, que a técnica estava devez, mostraram-se ver- litar: dr. Washington �az d�_1 colmo Cascardo, das Iuncções de contrada ali uma carta do cap.
de Luís Carlos Prestes consistia des... Melo, pr�curador ge!al Junto a d-Íegado da Capitania dos Por.- Luís Carlos Prestes.
precisamente em agir, inicialmente, ln d i ce �esla �l"t� �r Justiça e o 1L tos do Estado de Santa Catari-j

Os jornais publicaram [ac-st
por meio de comoções isoladas, ar os axrrm la�o, procura or

na, em S. Francisco. m.il� dessa carta que està assim re-

suscitando gréves espalhadas e
DOS INIMIGOS DO CO- g�ral da Republica. Nessa �eu- '. . . . ·1 digida,

25-XI-35. Meu caro Tri-
d MUN,SMO mão foram estudadas as medidas lnquerito pcllclal militar fino. Estamos frente a Revolu-parciais urante um ce rto tempo, RICI I ° I J G

até chegar numa gréve geral e RIO, 1 - ° delegado Pico- c!<;; órdem legal, a serem postas em : .

-

genera 0:;'0 0- ção, Não poderemos esperar mais
e dentro dela á rebelião militar. reli, do 50. Distrito. por deter- prática, visando a mais rapida e mes, rmmstro da Guerra,. esco- de 2 a 3 dias. Cnoto com a

Essa técnica, que ele próprio de- rninação do capitão Miranda Cor- mais enérgica punição de todos I�leu p�r� en��rregado do. mque" tua energia e decisão' no sentido
nominava de "movimento por on-

rêa esteve nu .• a residencia de I quantos participaram da recente fito polIclal-mIht�r que VaI ��u- de dirigir a Revolução em Mi-
das", visava enfraquecer o governo

Santa Tereza, onde apreendeu sublevação extremista.» �ar as responsab.hdades dos oficia- nas Gerais. Abraça-te o Prestes.»
bl copioso material pertencente ao IS e praças que se envolveram na

e fatigar o espirito pú ico. LUTO POR 3 DIAS NA b I· darquivo da Uniãoo Feminina, no- ré: e Ião ocorri a nesta capital,Entretanto essa técnica do Ko- BAI'Atoriamente filiado á Alianca Na- um d.os nomes de maior acata-mintern falhou por dois motivos: "j

cional Libertadora. BAI' \ 10 _ F
.

d t do I mento no quadro do generalato,I') os trabalhadores não se D, OI ecre a o

I I' C did P
.

Entre outros documentos de I t l
A 'dO t d E

o genera João an I o ereira
prestaram á formação das vagas u o por res las � m o o o 'S"

d· C
.

de gréves; gra.;'lde oportunidade, aqu�la au- tado. ° govenador Jurací Maga- I,.
e ::.stro Jumor.

2') entendendo-se quanto a m- t�ndade encontrou um CUrIOSO .1ll-llhãt:S assim decretou em signal Preso Miguel Costa Foi levado ao conhecimento
cessidade de combater ao regime, dlc� com. �s. no�es d.os funclO- de pezar pelos acontecimentos do S. PAULO, I _ foi preso

da Policia Civil, para o devido
estavam os extremistas divididos nanos polIcJa�s,.e JornalIstas, apo?- Nordeste e�da Capital da Repu- o general Miguel Costa, um dos inquerito, o. acidente s?frid�, hoje,
em dois grupos-a) o de Luís taàos como Immlgos do comums- blica. signatarios do recente manifes- pelo operan.o da Dlfetona de
Carlos Prestes que queria um co-

mo. to da «Frente Popular Pela Li- Obras PublIca,s, Rodolfo S?m:as
munismo no model? russo;

" EXPULSOS DE EXERCITO
pRESOS SOB PALAVRA berdade» e indigitado chefe da I

quando ,no .trabalho e _mOtivado
b) o que entendia que a dIVI- .. RECIFE;· 1 ° baderna comunista em São Paulo. pela qUt',da. dum planchao.

RIO 1 F I d d· ,- s ex-secreta-
da externa deVI'� ser paga em mil I .'

- oram exc UI os o

C d E I d E d rios do governo do sr. Lima Ca-
" 1IIi!sn't d as companhias ontmgeote a sco a esta 0-

I N IreIS e �eI a as
M

.

I d f·l· d va canti, sr. e san Coutinho e

t
", "lar e expu S JS as I eiras o

es ran)euas. E ' . . . Sílvio Cranville, não estão reco'

Apesar dêsse desentendimento, xercIdt� �o�o nocIvosld a� seJfVI: lhidos a nenhuma das pri�õe5 dcs-
L' C I P t credI·tando ço e ISCIpllna, os so ados ase
UlS ar os res es, a ,

L' d S·I
. ta capl't�l A b heIte a I va, Manoel LUIZ de .. .

.

m os ac am-se pre"

A COnven ien - Lima, Alcino Mario c'a Penha, sos, sob palavra, em suas repecti-
J T b vas res.idencias.osé i urcio Caixais, Rivaldo
Calindo Campo e José Galdino

da. volta da Alemanhã á Liga da Silva. A dissolução da A. N. L.
das Nações

A fracassada técnica

Prêso
a proprietá
ria do 'Livro'

. �IO, I-:-Numa batida po-
ltcI�I, na se�e �a Ernpreza
Editora e Livraria Livro fo
ram apreendidos vários ca
minhões de livros e publica
ções comunistas,
Era proprietário da em

preza o agitador· russo Ní
colau Smaritcevky, que será
expulso do Brasil.

Acidente de
Trabalho

.

Usar o SABAO lNDIO quer
dIzer, economia sobre todos
os pontos de vista.

RIO, l-Foi citado no Minis
tério da Mannha. por dt:.termina
ção do procurador criminal da
República, o c0mandante Herco
lino Cascardo, presidente da Ali
ança Nacional Libertadora, para
a dissolução r.lessa entidade ex

tremist�.

oscou
o Uruguai

tambem

Pdis 1- ° coronel Evei�, do PRESO O CAPITÃO PE-
exercito inglez foi, em mifsãG se" LAGIO
ereta, á Berlim, afim de demons- RIO, I - Foi prêso, ôntem,
trar ao sr. Hitler a convenienda I

e recolhido á Casél de Detencão,
urgente da voltar da Allêmanha á o capitão Hildebrand,: Pelagio
Liga das Nélções. 1 Rodrigue5 Pereira, pertêncente á

erradamente, que os quarteis e o. Artilharia de Cost�.

�����--����
recebeu a noticia do
.fracasso

MOSCOU 30 - Os jornnls desta capital pouco ou nada
revelaram sobre a revolta comunista, que ha pouco irrompeu em

�erto� Estados do P,asil. No entanto, os poucos comentarios dos
JornaIS s�bre o fr:c��so da tentativa comuni�ta deixam transpuecer
que os CIrculos pol�tIco� .sovicticos mal escondem a sua indegnação
sobr� o «trabalh? msuhcIentemente organizado» pelo procere� co

��mstas no Br�sd, enquant? que o «Prawda» e o «Iswestija» pu
�,lcam desmenhndos energlcos contra os que procmam responsabilIzar o governo russo ou a Komintern pelo movimento comunista na
America do Sul.

RIO, J -o embaixador dI)
Uruguai, dr. Juan Carlos
Blanco, visitou o sr. JoséCarlos de Macedo SoaresJ
para expressar-lhe, em no- .

me do presidente Terra e do
ministr? do Exterior, que a

�ep�bhca do Uruguai se so�
Itdanzava com o Brasil na
defeza "da órdem e nas me
didas contra os elementos
perturbadores da paz públi ..
ca e da Or&aniza�ãQ social

,

\�- _.
----�-, ...__ ..... '-�. ',-: - �:-

cia
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POR MACAME MARIE

T
1 hora e 45 minutos Uma ga
linha de 2 quilos 50 minutos
Um pato novo 30 minutos.
Quando vão para o fôrno

deita-se dentro da assadeira
um litro de caldo para regar
os assados durante o tempo
em que se assam. Os gran
des devem ser regados, mais
ou menos, seis vezes, e, os

pequenos, tres vezes.

go e urna colher de ma
regular.

PARA ENGORDURAR, E da e um pouco de manteiga
LLVlPAR AS FECHADURAS,' Quando estiverem cosidas.

FERROLHOS, ETr::.- Dar- tiram-se da agua e escor

se-Jus-a lima untura campos- rem-se. Vão ao fogo numa

ta de duas partes de azeite I caçarola com uma colher de
de oliva e Lima de petróleo, manteiga fresca, que se deixa
a q li a I não só m e n t e derreter, juntando-se depois
limpará o oxido que puder um pouco ele salsa, cebola, pi
ter-se formado, m,1S servirá cadinha, e. finalmente, as ce

tarnbern de gordura. nouras. Dão-se umas duas
Se os gonzos duma p ir ta I voltas nas cenouras e tiram

rechinarem e não se tem á se do fogo.
mão azeite, basta rá esfregá
los com um lapis que seja
brando, pois o grafita é um

lubrificante exceler.te.

P-·nl·oli l' Grac.oso
Ir-radiaçã
da Aler;...

nha
A estação alemã DJA,·

3 I ,38ms., irradiará amanl
programa abaixo, para a

ca do Sul.

LOMBO DE PORCO.--Es-
A's 23, IS �orrespond

T�MPO NrCESSARIO f I b I 3, I 5 hs. no RIO de Jan
t.l . c., .

'

rega-se o .om o �om sa, 7.15 às 11, IS hs,
PARA CADA ASSADO - cebola, cheiros, pimenta so- 23.00 Anuncio OJA (aiPara se c bter um b)111 assa- cada, I ega-se com caldo de h I) C -

d
.

dicãc é I'
- .

h dei espan o. ançao popular a
o-a primeira con ição e a unao e vin o e eixa-s � para 23 05 C·, d ..

� ,

I
. onút e para ansa

de ser posto em fôrno que tomar gosto. F fita-se o cm- C IM· W b l-I
f
.. ar sna von e er.

esteja bem quente e em se- bo; estando nto, juntam-se S hl· k t
.

23 20
h d Id

c In re oca plano; .

guida ter o cuidado de mano 2 cone as e ca o, tampa- . I - 23 35 N ti
.

I dei f
norma arema. z.>. o ICI

ter o mesmo gráo de calor. se a pane a e eixa-se erver b
.

I - 23 4
b t t

' re a economia ;>. ema; .

Observadas estas regras astan e a e se. ar e corar.
t

.

23 45 UJt'
S 'd b

remelO;. imas n

podemos indicar aproxima- erve-se C0:11 pure e a-
( I ão] 2400 M

.

t I I tilh t
emaemao;. aximo

damerue como tempo neces- a as ou en 11 J�, e c. N id d d AIvese: aVI a es a em
I ú· car:eírú-toda de ponto tricoto sano para assar 00 IS N.

.

O O
. ova musica recre

2a· carreira-toda de ponto de meia. Um roastbeef de um quilo I PU IM E DANANAS- I - A t d
3a· carreira-mata 2, mata 2, mata 2, até o fim da e meio I hora. Um peso dê 1 libra de bananas cosidas Ce�a. t ortes r�. �s �

carreira. CENOURAS COM MAN- vitela de um quilo e meio 50 e passadas em peneira fina,
ur SS �ca.sol 15 �rt�ao ;

40' carreira-Em ponto tricot e em cada espaço re- TElGA-Cosinham-se algu- minutos. Um peso de porco I libra de assuear, 12 ovos, g�n /
enn ag,

h·l) 1 301m.;.;.
f d 'I

.

50 i-Ib t b
.

t ,( eras (em eSFan o; o II
az O ponto pegando a malha de baixo, para formar bu- mas cenouras cortadas em e um CJUI o e mela rnr- a e-se em e jun a-se a mas- b ·Ih I Q d .

.

I
r '

I 1 U' ..,1 4 'I I h' d f
.

h d
. TO TI a a uz, ua ros

ra.umnns e nOSli110S e no lÍ'ti"10 aumenta 1 nonro. rodas finas, PlTI azua S(1 9"(1. nutos. rn peru ne Ql110S sa c icara e arm a e trt-
t t E·

�="�-�_�l���_�"':::"'�"'���""",�=_�"""","",,�·����������".._
ven o na nossa erra por

I neonato Nacional de fure- resultado pJUCO legal pa a local, i.to é, de Santa Catarina' Meckel, 2.15 E'co da Ale"

bJI, dignamente prornovid )
I
as hostes do ciube suburba justamente encontaam em FI riano' 2.30 Concerto recreativo;

pela Federação Brasileira de no. Teve assistencia dirninu- polis. Depende daguela entidade Ultimas noticias(em alemão:

Desportos. COI11 os esforços ta esse encontro, em virtude procurar resolver os seus direitos Leitura do programa (alem.,
das Ligas Carioca, Apea, da partida i.iterestadual. que, dentro de poucos dias, tudo es- Despedida OJA, (alemão,
Paranaense, Catarinense, Mi- t.lrá resolvido, pe'o rr.enos é o que nl o'),
neira, Fluminense e Liga de OUTRA LUTA EMOCIO- esperamos. iíiiiiCiiii&ioíiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiil-Jiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii,.iiiiiiiisiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio.:aEsportes da Marinlu. Um NANTE
só dos três técnicos sortea- Liga de ES.Jcrtes da Marinha O NEGUS SEGUIU PARA

I sem máscdos para tão importante mis-] e São Paulo (APE -\) resolve- DESSIE'
. , . I

.

d Temos em mãos um fassão, darla muito mais reSlL- rão outro Importante encontro e

tado, pelo menos é o que já futebol. A Uga de Esportes da AOIS-ABABA, 29 - O impe- intitulado-Comunismo sem ln

se observou no tempo do Marnha contacom Ul1 equipe de rador seguiu para Dessié de autc- ra, contendo o discurso d

Fla-FJu organizado exclusi- valor e f) 5=U contendor tambem move!. rio pronunciado em Nrren
Realiz')u·se onte,n, na Ca- ra me;horar sua CI lnstitu'· t L' V· h

.

I
.

dO' este ano, em um conJre 50 .:la
.• I d R bl' -

-r
A ,. -

vamen e por UIS 111 aes e não esta ma orgam:ta o, ai um

pLa a epu lea, o espera- çao. res teclllcos es�ao c .. �

outros quadros cariocas de ':ncontro sei1sacional qlJe virà, pOI
tido nazista, pelo de. Goe

��Ja�.����t��esencotrt,elst:lCta�.. lrdioo��eS P')�ll1Jthl.aadOaS nI0.e0�.ls,'2a trda�al�!ol· tE' renome. Aguard�mos agora certo, aum�ntar o v'llor desporti- Salão"Cotnmerci aP' e ofe)redcido) por indterme�"'" �
-

lS', ' '��dL�. '..... lV ,s er

I
os demais resultados para vo da LIga Profissional. Conselheiro Mafra. 9 CEdo Mercaéo COIISU a o a emão esta;N

um empate por um tento. Jo rowdl, e:ss,- I ea,. Um qua- 11l1l confronto geral . _ Nele, o Ministro da EG3
gu equilibrado, ora dominai)' Jrd escalado por três técni·,

'

'
.

JA' TEM SUBSTITUTO Hormonlos � nao da do 30 Reich, refut�
do Cariocas, ora atuandu cos: Sempre lla confusão c I O Vasco venceu Com a retirada do Aimúré do mais Extratos: ravelmenk, destruindo to]
rn..:lhor paranaenses. O ar- mUltas vezes qualquer Iaç i arco da POltuguêsa, do Rio, ptr Entre a moderna terapêutica í atagues desferido. co:ltr� o n

queira paranae'1se, entretan de camaradagem por esse No prélio, ôntem tambem tence a Liga Cario!:a de Futebol, peios HORMONIOS estandar- nal socialismo alemão pelo
lu, foi O hom�;r. do da. O ou aque}:. Clé!l( e daí, fracas-I realizado, no Rio, entre o aquele dub, prt'judicôdo, tratou dilados rigorosamente e d\)sadas deus e comunista!., inform
arqueiro que vem aSSí)rlJ 50 d;:: UltilllJ hora. Ha quem C. f�. do Vasco e o Bangl! logo de procurar um argueiro I em anims�a e a antiga, empirico ainda, satisfatorÍamen'e. al
brando em Curít ba, ücasio- adia lte, nc.l Cap;tdl da Re- F,C., possuidor este de UII' para encobrir tal lacuna. A atua- e hoje ridicula medicação OPO- do muat1o, os úteis e sad os

nau o resultado da peleja ,)ubliea, de que o quadro do inveja Jel quadro de fiJkból. ção de Aimoré não vinha satisfa- TERAPICA pelos extratos e tado:, alcançados, sob a viJ
aliás illespefaJo, dada a CO:1S- ,\111. rica, vencerá a equipe saíu vencedor o Vas,:o pelo lendo no Portug:.:ê3a, m'\s no pós de orgãos, ha a mesma di-I do fas<ismo-alemão, PI a a

tittdção da equ·r.;e carioca. paranaense lI1otivo pürqu· resllltado de 5xO. O Bangü Botafogo, talvez encontre coloca- ferença qUê entre a QUIMICA

I
de nação nordica.

Mesmo assim a equipe do terào um encuntro am stoso d�snotteou-se cnm a marca ção; ali estão os craques reforma- MODERNA e a ALQUIMIA me- Agradecemos a gentileza
Distrito Federal a:ndJ espe-I apó� os encontros cio Cam ç ia do terceiro tentol, daí (I los ... O novo arqueiro da Por- <:!iP-val. {Jerta.

m: �

Duas carreiras de ponto de trir ot.
3a· ccrreira -muda a cõr da lã; 1 tricot, passa 1 pon

to sem fazer, 1 tricot, passa I ponto sem fazer etc.
40· carreira-ainda na mesma côr e direito do traba

lho, onde é da côr que est.i trabalhando faz 1 ponto t!'j
cot passa a outra malha de côr diferente sem fazer, e

ass.m até o final ela carreira.
50· carreira-muda a cõr da lã; carreira to.la de tricot.
ca' ctu tcira - I tricot, 1 de meia, I tricot, 1 de meia,

etc.
Z« carrdra-muua a cór da lã e Lz-se igual a pri

rn. ira carreira, pucm começa-se c irn passa 1 ponto sem

lazer, I tricot, 1 sem fazer, I tricot, etc., que é para de·
scncontrar.

Divis�vel por 2

PONTO DE NO'ZINHOS

6ª�� '�fii/�
DeSf:>ortiva

hEDATOÍ(E�;: ( De porto' Terr�stres- CY?RIÂNO JOSE'
( 11 N3utJcos _ EDU' CAIHAL

������r�i'r!""�iM= r:nrCX5[;mp

Os paranae�:sses petri.,
gam OS gral'jdes quadros

tugllésa é Otacilio que, 1'0 ano
--------------1

findo, d�fendeu as côres do Ipi-Instruço-es ao elerangél, de São Paulo, aliás ('.om

bastante firme7.a e destaque.
E F IE ' ISNA BAI'A

NAT l..! NATAL.!
GRA�'DE E EXTRAORDINARlh EXPOSiÇÃO DE
BRINQUEDOS ENFl::JTES PARA ARVORES-ALBU'\!S E
UVROS INFANTIS, NA LiVRARIA CENTRAL de Alberto Entres Em Sã:.; Salvador, Capital do Mandam S. Excia. Revma. o Sr. Arcebispo M

Estado da Baía, realizou-se o espe- politano que, nn santo sacrificio da Missa, e sempre q
I
rado encontro de futebol entre o permitirem as rubricas, dêem 03 RR. Srs. Sacerdotes,
Galicia, duo vencedor do Botafo- to no Clero secular como regular, até novo aviso, a of·
�o do Rio, e o H:spanhol local, imperada-Pro Pace, dI Missa correspondente.

I
havendo um empate de cinco ten- De acôrdo, outrosim, com o preceito do Apos'
tos, c dirigindo-se a todos quantos se estenda a su:\ jurisd
PODERA' SER MELHOR espiritual, tendo em vista, sobretlldo, o momento pres

S. Excia. Revma. "adverte-os que se mantenham suj
aos principes e aos magistrados", assim ao primeiro
gistrado da Nação: quá;i praecellenti (Ia. Petr., 2, 13); c

ao do Estado: sive ducibus (id, ib.), "obedeçamA SC'lIS

ceitas e mandamentos" e, mais do que nu�, "est
prontos para toda a obra bôa" (Tit., I), no d�scmp
de todos e cada um dos seu') deveres cívicos e sociais

Cessem, quanto passiveI queixumes e contenda
Brilhe em todos a verdadeira caridade, ou, na

guagem do principe dos Apostai'), "amor da fraternid
(Ia. Petr., 2, 17), E, para lIIelhor conservá-Ia, "nã') di
mal de n:nguem, nem sejam qLlestio,ladüres, mas· soc
(dos mostrando toda a mansidão para com os hom
flt." 3� 2).

Enfim, "honrando a todos, temendn a Deus, re

tando o principe" (Ia. Pdr., 2,17), aLI o qu-! disp�e
qualquer parcela de autoridade.

Florianopolis, 27 de NovembiO de 1935
Em nome e por órdem de S. Excia, Revll1a.

(a) CP. Frei Norberto Tamb�s; 00 F.

Brinquedos - Bonecas - Enfeites
e outros presentes para

R
A
Z
O
A

'�IV
i�E
I
JS

ATAL
maior sortimento da praça

E Como todos sabem os catarinen
ses fôram vencidos pelos paranaen
ses por 6xO, no prelio r :.:alizado
domingo último, em cumprimento
80 Lam?eonato Nacional de Fu
íebol, e promovido pela Federa

ção Bra: ileira de F IIL::boI. Cata
I inenses organiZ!:.dos á ultima hora
e contando apenas com São Fran
cisco e Joinvile :mdaram regular·
mellte, poi� poddiam-se sair pior.
Ha de e�pelar-se qu�, concentra

::los os valores desportivos do Es
,ado, dentro de alguns dia" pela
Liga CO'1l séde em Joinvile, um
novo quadro possa pedir revanche
aos paranaenSf:S e as coi�as pode
ão ser melhores. Os elementos qu�

;��I�-�-�-�-���·�-��a��--�-���·�����-���ii�·-�-���-���������·����-�-��������I n�nDS se de�acaram o' qUbdro

o MAIOR E .'v1AIS VARIADO SORTLv\E.NTO DA PRAÇA I
GRANDES l\OVIDADES!

NÃO FAÇAM SUAS COMP:<AS SFM Vi� IT r\l� ANTES A EXPOSrçAO DA
L IV�-�:iAr�i .�� CEN-rRAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIII"ae5 em.·
Blurnenau .loinville Sao Francisco ,Laguna Lages

Mostruario perrnanente em Cruzeiro do Sul

Secção (:je Secção de Secç�o _.de
FAZENDAS: ,zendas nacionaes e extrangeirasn�para�:tr:rnos FERRAGENS: .

MACHINAS:

ofins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
nas e Impermeaveis ] Material em geral para construcções: Machinas para officinas] mechanicas

apetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para la oeíros

oupas feitas e jancllas, tinta Machinarios em geral para a Iavoura.j'arados,
das Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.�. '<:

inha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de espIosão,' 'lvlotores
ã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

abonetes e Perfumarias res Material em l'"geral para transmissões: reixos,
lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

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

oalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- [til

oatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

)�sitarios dos aíarnados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �
JCharutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e extrangeiras .

Material electrico em geral �

rnpreza Nacional de l\Javegação "Ho€' ocke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
I

Fabrica de Pontas "Rita fv1aria" ... Fabrica. de Gelo "Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" �
tv..o..V..Q.V...o...Vd&��������������V.AVAVAVA""'921
f.

•

d d 1 bili C thari Limit d
Fabrica de f\,1ovels Catharinense AdoRar Schwarz

...poele a e mmo I Wrla a aruiense !nU a a D E
I

�L, V'II B I -�. Paulo Schlemper
;;,� I a a nes.rla DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

I' Se ainda não tem um LO'TE de terreno na Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
, LA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso Teteohone n. lô32

iptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã

alem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente ê\pprovada
a Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se.
.hivada na mesma Prefeitura.

�
G Ciéopatra-por Oskar von Wertheirner
G A vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo
• Anchieta-por diversos autores
,� O Cooperativismo ao alcance de todos -- por Luiz
� Amaral
5 Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

&> Nelly R. Carvalho
Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio

Hervé
Vocabulario Sul Rio-i», ::ndense-por Luiz Carlos

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

• Oliveira Freitas �

· ;.
r--.....__----------�----_ G.� aGii(J���ee. t)�;

------·-o.�a$G��.e ��l���.�""�.�,-----�
.. .�

��� �----

�ompanhla "Aliança da aia" i·.� �
At t b ,I'

.

I,' � . r»n a rr "m ."' 'FUNDADA EM 1870 � l�'t4 � L �
)'1 oe

Seguros Terrestres e Maritimos o e
GO

°I

1\/1atr i 2::

conlraclo de compra de terreno da Villa Balnearia é

,melhor presente e Natal que V. S. (Jade brindar seus {ilhos.
�aa Vista Poncrcmlcc,

Esplenàiàa praia àe banhas.
Optima nascente àe agua potovel,

Terren oe completamente planos.

UILtA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hcrclllo Luz,
800 õo ô"a,...àe Quartel feàeral, em cone+rucção.

=or- -C" upo Esrolar José Boiteux.
a séàe õo DisTricto João P�ssóa.

vida pelas Linhas de Omnibus de Florianop,lis á JoãO
./ Pessôa e Florianopolis -Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$000

A 50rleàaàe se encarrega àa construcção àe Pr éõloe

tl6tes
cõqulrvõos, rncôlnnte o pcqcr.icnto àe uma entraàa á

sta.e o resta te em pagamentos rnensuce,
/ \.

niof,mações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

o corrector EDUARDO NICOLICH

01..18

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

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e. rapido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

Agente de Vapores

�----OGI���$�.�----�

� Ultimas edições da
Livrari� do Globo Mª& AW'jp ,..,...'

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CE'N
TlF'AL DE ALBERTO ENTRES

f

i ,S�!�!!���CHADO �tt>�:��
.' �<>�� DA.· �"'"
� preQOs

• BÓUA )&.�, especiais e

o��
horas marcadas

• A� Raios X'
��� I>iaterDnia

�....��
'\. Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

Com

l
ncontestavelmente a PRIMEIRA de.) Brasil

CAPITAI,J REALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

t '
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157

L SIN�STROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

I". 'Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estados
. Brasil" no Uruguai e nas prln�ipajs praças estrangeiras.
,

Aiente� em Ftortanopot is :

. Campos Lobo & Cía.
G Fo rmidave is sorteios proprlos, tres vezes

• � por semaea, todas as segun- I.G G das, terças e sextas-feiras,
, �. .

ÍJa Conselheiro Maf a, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 � � Extração com globos de cristal. .�
..

f TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAdÇA r$ �
E
". � �w

A max i.tlia Ii�Ufa e�ho1n�stidade, pois, 0$ ser- �
Sç r I to r105 em Laguna e I ta Jaa f e �� teias são pres�nc!ad(}� pelo PGv:j" .

�

\ �� Iub"'Agentes em Blumenau e Lages = �
.

"

---_--o. G.aGGO"����m�"���--------G."••!ij�,·

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

� --- �-",." ...... _.

d
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I C --Gravatas, sortimento sem i�ual por preços fantasticos--
��
'!;!,<I>f

@ • G---O=. •

! w��;-feUppe. Scmidte I A CASA TRES IRMÃ-OS,

li

T E L E F O N E
�
(f) 2 2 II merc;d�rfa�iC�o�U'",":;�dta��t/���

1.40 Ii:'$ II as praças do Rio e São Paulo,
� II visto serem as suas compras fei- I�l _t_a._s dirétamente. __

�

! 1000 mts, de retalhos para liquidar cl redução nos preços 5
�
t:o----------------o� .------�----. GO------------
Cf ••Da. •....

..

,
'

c'Jrresp:>ndendo p'-azenteírarnente a grande confiar)ça � indíscutlvel
prefaren�i-3 que lhe dispel""\sarn os c�tarinenses,tornando-a o único em
pório da elegancia e da rn ,dd nesta linda Florianopolis, está vendendo

os rna;s variados" vistosos e beHssirnos padroes de sedas.

Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão
malltidos e permallecerão firMes pais não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
IJssa TI'aes Irlinãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CO.i E RE'IS, de stock de sedas e tecidos Unos ::
�O,�"�������������_���������-

.'
-- o.

o'i(@

UERRA

kmãos, que se responsabiliza pelo que exp..v a ventla

TU FFI AMIN �,:M•

f",./

AOSI&
p -��� -------------------------�J

,----------� o G �I------,------.
�

o
__ ". é o orgulho do povo �,_;;, 5 •

·-'-de FLO RIAR O P DL ISe-�

o

w

-----------==----.-t1 .-------------- o 0\
.=� G .',

� OIASACOS OE Pt;:LE E f8t)
� RENARDS
�
�
�
'!

�

� Q_
• o
00 E S T AMP
Seja Larné de
Seda Pelica Cl50 cores de
Crep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortim .nto] de ::0

cores de

Crep Marro-ai-r, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sor.irn rnto de 50 cores de
Toil ele Soie C! todas as cures de
Seda Pelica estampada de
Toil de Sole e-tampado de
Seda listada moderna C! diversos desenhos de
Sultaneta. sor.im -nto de 40 cores de
CREPE MO:-H.6L FRACtS sortimento completo de

todas 3.S cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
S .oa 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 i$500

7$ Por �$500
10$ For 7$500 Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000

Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 100$000
---------���------

Colchas de Seda

8$ l- Jr
9:�
12li
7$5 ,)

10$ »

13$ f>

10$ I>

9$

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

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40f,oQO
--------�1��rS1�---------

Linho lrlandez para homens

Lhl10 Irlavdez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10'$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e 28$
------,-��,2: �...�----------_

Linho e Cretone
i-

10$000
6$000

8�
16$

64;000
10$ JJO LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura 16$000

Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura d.e 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000
---------r._���--------

Luvas e Carteiras

Sedas ultra modernas!

Por 17$000
» 2)$000
» 17$000
)I 19$000
» 15$000
» 11 $000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Orar de seda sortimento de�20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimentode l S'cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnõr, sortimento de l O cores de 2-1:$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilcin, 14 cores de 24$
Vel .ulo Cliiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Luvas de pelica de cabríto da melho(qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 50$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

--------�rc�Jr::J-

Capas de borracha

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. >00
Idem» » » }») 160$» 120$000
Idem» » ,> » finissima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000
________r*....�rs'r::&--_--- _

M eiasWfõüsselin

Estamparla das mais ricas e mlís m ldernaa d·) filo e São Paulo
e;lC:U1!rlr·se·àa só na Casa TRES IRMADS

13$000
12$000
12$000

18$ e 20$000

Crep Podange Esta npado modernissimo
Crep Mongol Estampado ldern

Crcp lingenes Estampado Idem
Crep Estarn.iado de

__ .�"!IC:--i.:�S'"�'� _

Morim de�"éÔres e opala
14$, 16$,

Meias Mousselin ultimo tipo modem 'ssimo
Ch i/fone te, as melhores meias do Brasil por
Me.as de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9.p, 'lOS' e 11 $000
14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

MO:(IM de cores sort.mento completo de
Opala fina de todas as cores de

Opala Superior

1 $6 Pur 1 $200
2$ » 1 $500
2$000 e 2$2)0

I ,

l:

u

.
" ,

I. F.M.
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A GAZETA

Grande cOncurso desporti"lvo de "A Gazeta"
SE,RIE A:-Atlético Avía, Figueirense, Irts e Tamandaré
SE'RIE B: -Clubes do Estrei 0: Coqueiros, Saco dos li

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

nossa historia'A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente á R. 11 ajano,51

P\Lne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

ConsuLt..--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 horas

1764-Nasce O poeta José E/oy-Na então villa
Diariamente, publicaremos quo- Serão contertõoa aos primeiros Principe, depois cidade do Serro, Minas Geraes, nasce o poe

ro ccupone, àiuiàiàos em àuas e scqunõoe lugares. Para a série apreciado escriptor José Eloy Ottoni.
series, cobznôo aos 5 clubes àa A, ao qual farão parte Atlético, I N R d Jrapital, ou sejam os fíliaàos á Fiuaí, figueirense, Iris e Turncn- 1822-Coroação de 1). Pedro - o io e ar

Rua [cão Pinto, rr 18 f. r. D., a série A; e aos clubes õnr-é, "A 6azeta" conferirá uma realiza-se a imponente cerimonia da coroação do Imperador D.?ào Estreito, roqueiros, 5aco õo s r+co taça, com gravação em ouro; I
.

I O(sobrado) Limões, 5ão José, Palhoça, Si- 2. lugar 1 bola tipo iriqlêsn. Ao I. Por carta de lei da mesma data, é logo creada a mpena r

guassú e Tljuccs , toàos não filia- melhor 'oqoõor oe futcbót-v-f, lu- do Cruzeiro, destinada a recompensar serviços prestados por civ
õoa, a série S. qor-, uma meàalha oe ouro; 2. lu-

Das 10 ás 12 e das 14 ás Assim, A 6A2ETA quer rcs- gar uma meàalha àe prata. Para militares.
17 horas ponõzr aos seus leitores essas os rl.ubes e [oqcõcr-cs àa série E3 1889-0 ex-Imperador D. Pedro II chega a PO,

interessantes perguntas: pub llccrernoa oportunamente os
.,

'

'1'--Qual o melhor jogaàor àe tu- premios que estão scnõo cu iõn gal-O vapor Alagoas, a CUJO bordo seguIU para o exuio o ex
teból? tosam ente es.tuàaàos. perador d. Pedro II e sua familia aporta a S. Vicente, no are
--Qual o clube oe futeból mais HOTA--Os 'ogaaores DOS clubes '.

""""'�--""""""""''''''''''=''''''''''''''''''''=,.". , simpático? f lluõos não serão ronsiàeraàos lago de Cabo Verde, trazendo no mastro uma bandeira, que

Dr. Pedro de Moura Ferro' Pree_!?chiàos e r-ernetlõoa a �sta
õ

entro àa aer!e S. primeiros dias da Republica, íôra desfraldada no edificio da Ca
Reàaçao os ccupnns que pubücc-]

M
..

I 1 R'
..

d b dei
.

mos oiariamente,--aos àomingos,

1 UM FESTIVAL urncipa ao 10 e imitan o a an eira norte-amencana, com
ás 9 horas, far-se-á.a apuração, verdes e amarellas e um canto azul com estrellas brancas. Ten
com a presença aos Interessaoos.

_

NOTA: Os couporis àe uma sé- Para a entrega àesses premias, autondades portuguezas declarado não reconhecerem o novo

. ri�, que fôre� er.raà9mente precn- que se õcr
ó

no" àia 29 oe De- [hão O commandante Pessoa telegraphou a respeito, ao Govern1 Rua Trajano ll
' 1 sobrado chlõos com a Inõtccçõo

õ

e clube ou zembro àe 1935, A 6azeta" orga- . '. '

d P d II'

I
jogaàor àe outra série, serão ínu- nizará um excelente festival ões- visono, recebendo. então, ordem de, emquanto . e ro per

Telephone n' 1548 tilizaàos na apuração. portiuo com atraente programa. cesse a bordo do jllagoas, ser conservada a bandeira imperial

I Qual o melhor jogador I I Qual o melhor joga.dor I foi. d� novo, hasteada, no meio de salvas dos fortes e de uma

de futebol'? nhoneira portugueza.de futah J ? 1909-A pedra fundamental do Asy/o de Men

SE �R.E A �� dade--Com a presença de autoridades, directoria e convidad
lançada solemnemente, a primeira pedra para a construcção do
de Mendicidade Irmão [oaouim, Este util e importante estab

I mento de caridade, que além de amparar e socorrer um grand
mero de desprotegidos da sorte, tendo ampliado todos os seu

partamentos, apesar dos diminutos recursos pecuniários que tem,
(ruiu e mantem a Maternidade, que presta, ao mesmo tempo,
vantes auxilios á humanidade.

Idinca:
1--- ., . .'- �-- ----

Advogados
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Advogado

Accacio
•

re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Clinica de Crianças-1\10-
lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21 I
Fone 1384

. � Dr.ArminioTavaresEspeclaHsta em moiestlas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaào pele farulàaàe àe

meàirina àa Uniuersioaàe ào
Rio àe Janeiro. Ex-Jnter-no,
por concurso, 00 Hospital oe

Pronto 50corro e 00 Assisten
cio Publica ào Rio àe janeiro.
Com alguns anos àe pratira nos

aervlçoe esperializaàos no Pro
fessor Sanson, no Ria àe Ja
neiro -na Pollcllnirn àe Botafo

ga -- no Hospital oe 5ão João
Satistp ào Lagôa e no Hospital
6affré·-6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoçc)
�o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

r.)ent.istas

Luiz Freysleben
eirmgião Dentista

-RUA DFOD(_)RO, 30 -

EL.e:

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificio I'clxc Agricola)

TELEPHONE, 58

��
Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

es Salvio de Sá
Gonzaga

E

Dr. Osvaldo Silva ii
Saback 11

r
I
I

!
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefont-, ,f287

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

funàaàC1 em 1885

Rua Felippe Schmidt f.' 8
Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeirq' End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia
enraàernarão, Pautação. Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Para Natal
e

Ano Novo

RU

(Compilação de L. Nazareth)

DIA l: DE DEZEMBRO-S. ELOY

Especiailsta em c�rllrgla
g�r211 (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

(nome do jogador)(nome do jogador)

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador

(nome do votante)(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

o rigorosissimo e inexce
vel aparelhamento de co

trale dos Laboratorios
,

RAUL LEITE
Analise prévia de toda materia prima, fabric

ou comprada.
Aliasede toda partida acabada de fazer para

rificação das preparações rigorosamente exátas das s

tancias.

I (nome do votante) '1' I ( d t te) I Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão

I
nome o vo an e

animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica
------------ -------------

cada partida:

1- I
Prova de co.istancia do PH. por métodos elect

Dr. Ricardo D ! tri o d d tid

,::',
car::�o oe nc s, e ca a par I a.

GOtts rna n n
.,

Prova de esterelidade bacteriologica por seme

Créd lto POIl'lll tras e culturas de cada partida.

I' I A"; VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIAL
pu ar e

grl"'I�,
DOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS

,I
cola de San- CONTROLE.

ta Catharina �
[J�a �icardD Goltsma

de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos áAle
nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes
reabriu seu consuítorio á RUA TRAJANO N. 18, o

poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e

/3 ás 14112 horas.

Qual I) clube de futebtl
mais simpatlcCi?

SE'RIE IA
S'tt# m:nr__...

(nome do clube)(nome do clube)

,

Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Profeswr

Erwin Kreuter)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprin)

� 'I i

;tE .LU JUW

MAN DE confeccionar seus ternos na acreaitada CASA..

valendo�se dos lindos pad rões
RENr'JER

FSQUIN\ DA RUACONSELHEIRO J A N
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.. '--rOficializadaG���,� a Facu!dade de Direito
.... LR_

MISSAS

A VOZ 00 POVO Amanhã, ás 11 horas, no talão de despacho do Pala.
cio do GI)verno, o sr. dr. Nereu Ramos, governador do Estado,
sarc.onará a lei que oficializa a nossa Faculdede de Direito,
usando para isso uma caneta de ouro que lhe oferecera 1) os al,i
nos daquela escola superior.

Assitsirão ao àt J cs doe nte e acadêmicos da Faculdade,
autoridades e representantes da imprensa.

�------------------------------

Reuniões
Hoje, segunda-feira, ás 17 ho

ras, reunião das Damas de Cari
dade.
-Terça-leira reunião das Ze

ladoras da Catedral, ás I 7 horas
na Casa Paroquial.
-Quarta-feira, ás 17 horas,

reunião da diretoria da Congrc ..

gação da Imaculada Conceição.

rHE6Am UNS ...

Capitão Mim JSO Ruiz

Arauj»

Enccntra"'se nesta capital, o sr.

cap Mlmo<o RlI:7, n05<0 preza·
do colega de imprensa, residente

no de Souza, alto funcionaria da' em Joinvile.
Carlos HOf'!-,che S. A.

dosConcurso
Cines

LOURAS E mOREt-InS

Dr. firão Rebelo

da Rainha
Cariados

Vestido am-relo. canário a ornar, FRez anos ontem, O] .ve n Ma·
Vindo de Blum r-au c�"g' li A f' b 'C t" d

rrugulfícamente, mm Deusa, quedes- rio' amagem. I
a r.ca '

U ex e a e meias Mousseli-
críto o seu perfil. dar nos-ia .a im-!

ontem o sr.dr.,�rãIR��elo,ad-� ne acabam de ofertar dois lindos pre- I
Na4a.feira:

pressão de "p;:qflwa" vinda de hi- Fez anos ontem. o sr. Piotenor valSado e prestigioso politico, na-I mios para o Concurso
-Missa por alma de Crispim

pcrboles regiões 01 de "creaturí:1hatl I Nunes Pires, funcionaria federal., quele município. de Freitéls. ás 7 horas, no altar
mltologíca. I s. Coração de Jesus;

T d
'

a conh xemos F t f E t' ne ta cidar'e c dr P dro Vcm despertando real interesse o formidavel con-
o os nos ,i 'e .

.

• et anos, on em, o sr. \Y o s a > " e -missa de 7' dia, por Rena-
E' a flor qr.e enfeita os salões do Heitor Plllb da Luz farmaceuti'l Calado, fisc 1 d Imp LtO do Con- curso d � beleza, oganizado pelos Cines Coroados, cer- L R

Doze e do Líra, .', I t I d
'

'd' d A O
to opes ego, ás 7 horas no

E',
'

-, �

d "" co, residente na Capital Federa i sumo. .l:nen esse ança o por interrné 10 e azeta. 'd S J '

a preocupaçao e mULOS gcn- I O t f
.

d d
a tal' e . ase.

ruem oram maugura as as urnas on e serão
tlemen': q:�e fazem o :'fnoting'� no Paulo Posito I Acompanhado �e sua familia, depositidos os votos do forrn dave! pleito. Esse orígi- A---d-j-s-s-j-m-u-Ia-ç-ã-o--a--trech.o llnmlnado da Felipe Schm.dt. ; h _) R' d J

'

o

I·
"

" .,.
c egou {la 10 e anerro H nal acontecimento socíal d.u motivo a verdadeiras en- serviço de M.czta e seu n .me. Fe;;teFl, hoje, a da'a a11VtT J

' r
.

S' f'
I OSCOU

Mo ena pequen'na, alzuma cousa .

I'
.

imad
ase rancisco tem ir. UOClOna- chentes ncs cinemas da Empresa.• b, ' sana nata reia o estima o comer- ,

d Coutadori G I d Ede orgulhosa e alguma cousa ce Sllll·.
P I P

. . I rIO a outa ona ra o s- Já foram convidados os membros da comissão do
pies ao mesmo tem,», CJd�te, sr. au o OSltO, pr?pne- t.ido. J'

.

d
- ,J á

. .

Jk vóz seave e garêta. tarro dos modelares estaSelen-\Jen-! un, q .ie everao proceuer prim eira apuração sábado

d h C C t f B IJ I E I próxirn.i, em reunião em u.na das salas do Cine Teatro
Engraça in a como arme-i os a. tos Ca é, . ar e lote str- a.

I
De S, Joaquim, chegou ontem o

Dom Neça A Gazela, assoei. n lo-se as ho- dr. Vicente Cantizano, médico. r<oyaI.
menagen-, felicita-o.

Luzia

RIO, 1--0 [o.n zl .o rta que
os comunistas brasileiros, pa
ra obter melhor sucesso nos'

seus planos, usavam a técni
ca solerte, não p rrnitindo que
seus adéptos menos suspeitos
ao govêrno manifestassem
abertamente suas símpatias

Af• O· ti! pela ideologia moscovita.
rIca Ij1Dlen a ! Narra-se, a propó-ito, flue

- I quando o galo Góes Montei-
ROVIA. 1 - Texto do Co- vada a seu termo, de acôrdo com ro era ministro da Guerra,

Para Tubarãu seguiu hoje o munica 10 OficidJ n. 59: c. programa traçado pelo E'tildo começaram (l aparecer mis-
'. Caru'o Mac Djnald, in:lus'ria' «O Iw\[(c�al Pidr') Bad061ic Maior, mesmo que a Sociedade teriosamente i lúmeros bole-
m U I u,.sanga. tdcgrafa: «Ao longo da frente df das Nações insista em arriscar a tins subV(!fsi vos na Escola ue

-------- batalha do primeiro corpo dó exer· paz mundial decrdando o embar Aviação. .

Fe ri-u cito c ltioúa a limpeza da :e,;iãc go de petroleo para a Peninsula. Os oficiais, intrigadc s com
de Uómberta. O corro de exer Essas declarações do marechal O fáto, esforçavam-se por
,cito eritreu progride ra região d, 3adoglio cau r -ro gr.mde sensa- de3cob: 'r o extremista distri-
,

rembien. Uma das no,sas coluna ;ão. buidor dos boletins. D ... ntre
hoc')u-se com ttiopes armados d, RO.VlA, 1- Entre as últimas êles, salientava-se pelo a;dor
Ohebl, o ocidente da torrente d ofertas feitas ao governo italiano, e pelo zêlo das pesquizas,
Gheba. Dez (tíopes foram mar ilssinala·se a da mãe do falecido como pelas ameaças aos boi-

Ontem ás ·18 horas, apro lOS. Ao longo da frente da bata aviador Ctconi, que doou todas chevistas, um ativo ._::ap·tàJ,
dmadamente, no distrito dt lha da Somalilandia, os notavei as medalhas de ouro e prata re- chegando mesmo sua atitúàe
. aco dos Limã. s, após aca ç homens arm'ldo� pertencentes á� <.:ebidas pelo seu filho. A s0cit· de intransigente defen�or d 1

orada discusão em um baile, tribus de Ogaden. Abdala , Tala· dade desportiva "Fulgor de Astill, liberal -democracia a chamar

\larictJ Severo Gaídoso, sol- moghe e Ghelimp.s se submeteran tambem ofereceu ao goverco de a ctenção do ministro.
dado da 'orça Públka, fe- ::m Calafo. Iocalir1ade situada nll Roma toddS as medalha e taça� Um dia, porêm, deixou o

iu, a golpes de faca, no zC'na de Sciaveli. Os chées, etc., ganhas em competições internaci-· capitão a sua túnica no aloja
.rentre, o civil Paulino Ata solicitaram a sua inclusão enlre a� nais. O bispo de Asti o�erecell mento, quando um dos bolsos

'asio, preto, com 20 anos e forçaS que combatem o governe o seu co!ar epi�copal, incitando interiores, um outro oLcial
residente nesta cidade. de Adis-Ababa. Uma esquad,i os seus fiéis a resistirem contra a� desconfiado encontrou [lume-

S',corrida, por Esaiac; Ese- lha da aviação da Somalilancia sanç{\es. O bispo de Grosseto ofe- rosas boJetns comunistas n:>

quiel c o soldado óa Força pilrti'j do r ovo campo da Gorahei receu a codeia e o anél pastoral. mesmo diapasão dos ali já
Pübiica João Madalona, a � bombardwu élS fortificações d A administração municipal pôs á espalhados. Não julgando,
vitima fui removida incunti. Dagabhur, destruindo tambem o disposição do Fascio uma velha porem) isso proVd Sl f ,ien e,

!lente, em estado gráve e trafego de veículos a rodas da pont·;! de ferro. com o peso d, O ofida! guardou dIscreta re

banhada em sangue, para á' ( ,lu a. A aviação eritréél con- 3.000 quintais. A pequena colo- serva do caso, até que n,) dia

Delegacia Central, sendo l:lI os', os de exploração usuais! nia italiana em Dj;60uti at<::ndeu, I seguinte verificou terem sida

délÍ remetida para o Hospi- ao sul das nossas linhes d,! frente, ullanimemente, a) apelo do consul, .distribuidos os boletins p:!os
tal de Caridade, onde se en- oferecendo toda a sorte de objé. alojamentos, enquallto da tú-
contra. ROMA, 1 - Despachos pro· tos de ouro. nica do capitão, deix3da no

Algum tempo depois, Ala cedent,es d� Djibouti, capital di'! GENEBRA, 1 - O sub-co- mesmo lagar, êk s haviam
rico Severo Cardoso, apre S"maldand:a Francesa, inforn an mité dos peritos, no próximo dia d�saparecido!
sentou-se á Policia, decla- que J chefe etíope YayfJ sultão I O procedcr� de novo o fxame

-----------------

rando friamente, o crime e de Aussa, que se submeteu Tecen· das resp0stas dadas peles republi- Três po r d ia
entregand,] as auforidades a temente ás forças italianas dirigiu cas �ul·americas sobre a aplicação
arma, com que p:'aticou o I'woalmente o ataque desfacha�o das sanções.
crime. ,Jor seus gueneir05 conlra o re· Rem j n iscencia

queno forte de Suteli no distrito
de Serer.

Toda agua nição do aludidi'
fOI te, co:nrosta de 120 harr.eos,
foi mas�acldda. á exceção d� cinco.

AIIIVEf\5ARIOS

Pelldo Dutra Ar-iversaria se h. je a exna. sra, d.

. I Maria de Lourdes Lopes d" S 1-
-\ data de ontem assinalou a' va, esposa do sr. Manoel Bo íI

rasugem do aniversario natalicio da ;;:ilva, casa Hoepcke & Cia
d,.) 1I0�SO estimado companheiro
de redação. jovem Paulo Du- An.ivprsaria-se� hoje, o .": dr.

Ira, dé\ gF·rencia de te diario. FranCISco Galloll, . nge.iheiro d,),

.

f! Gazela, associand'J'se as \Port( s.
no norte do pais.

ll,l; er homenag;�ns de que fOI
O I'

. .

1 l'
. r'

corre 10]e o amvenano na-
a v", le lClta-v, e. USI vament.�.

t I" d d t"ICIO o prezar () coo erraneo sr.

major Otaci 'in COota, prestig;oso
politico, Tl sidente "m L1ges.

Assinalou'sr, ontp.m, a paSS.1g m

do nniversario n'ltalicio do esti
ma 10 conterraneo H. Os::ar Caro

doso, prof rietario da important(
ca,a A Capit'!l, e elemento dt

projeção nos meios tomerciario.', tos;
o sr. l-Ierondi.1:o ('a S;Jva Bre

OUTR05 PARTEm

guerra na
Dl!p. Sepe i 1110 Maia
Par:i Tubarão seguiu o sr. dtO

puta do coronel J sé Severiano
Maia, ilustr � l ' vice-presidente da
Assembleia Legislativa.

Passou, ontem, a data do aniver
sario natalicio do abastado capi
tali,ta e homem de industria, sr.

An�e1o La Porta. residente na Ca

pital da Republ Cél.

zinha;
3 txma. sra. d. Rubia PaIm?

Amante, espo�a do �r. Otavio
I\m'lnte, funcio'lario �t:deral.

Prefiram sempre () ine

Fcstejtu ontem o Sf'U nnivwa- gualavd SABÃO INDIO dl
rio natalício o sr. Alfeu Tolenti I Curitiba ..

1?,eminiscencia é o livro dI) bar·

�o barriga-verde Trajano Marga
nda que virá á publicidade, den
iro em breve, tendo o autor reme

tido os originais á editora de São
José Borba, pard(l, carpinteiro. ASMARA. 1 - O marechal Paulo. Contendo urra centena de

ollt�m, abu'ando excessivamp.nlt Pieho BadogllO, fabndo aos jor. ma�nificos s)netos, 1?eminiscencia
do aleGol, em!Jriagou-se, provocan na I; tas estra Igeiros aqui Jestaca - terà, por certo, grande aCt itação
do desordens e agredindo ao co· dos, declaroe, em linguagem fir- nos meios literarios, dado a ,beb
rrerciante Constantir o Spiride:, me, que nada deterá a !tilia em La e o canto singelo e af tivo que

II estabelecido com cufé, á rua 'Pa- "u<,. campanha contra a AbissÍni3. tanto caráterizam os poemas de

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEi'.;4wiiiiiliii'·i"'--i·[ij·ii··ii_ii:;
I dre Roma. Acrescentou que a guerra será le· Tr�i;1no Ma g'lrida.

'7 m.. 1IIá,-----

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel Si eis. ··JoioviIDe

-

(MARCA REGISTRADA

poupallllse tempo, dinheiro e aborrecimenlós.
� �..�...... ...

,.,

t

FAZEm FH�05 H01E

a s ,tlOrmha Arina Gama;
a senh:)[inh;,_ Olinda do� S,U

contendor
ii faca

'--ir
I
t

PGd� ser, mas eu não creio
Que pregue revoluçã0.
Quem tem como o M .ljor Marcos
Tão caIm') e bom coração.

.

T. M.

Farmaceut:co: -- RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Comple/and;) 170 corrente mês 100 anos

de franco c proveituso fU1lcionamento, gra
ças a honrosa prej'erencia da ilustre cll/s
se médica, farmaccll/ica, odontológica e do

povo fem gerol. 1 imos manifestar publi
camente os nossos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmacia a sua

casa de confitinça, de respeito e sobre
tudo de honcstidade.

Vendo o Major Marcos
De gravatão encarnado;
S:!m ser supelslicioso,
Mas, de tudo admirado,

Korder,

Excesso de
bebida

Lembrei-me ::jU�, de rne:1Íno,
Sempre ouvi em nossa terra
Dizer qll� a côr encarnada,
Era sinal de haver guern,

.

Enpenhados em sempre bem ser,';r a nos

sa VJstn clientela, e em cumemoroçào do
1.0 Centenário desta sua casa, estípula
mos o desconto especial de .5 010 para a�

fOmpras á vista, e mais 5 010 para todas
a, receitas médicas confiadas á nossa es

uupulósa manipulação.

q..\\t\O VIRGffl�.;J ...-Gõ DE ô:>-. f "7

.WETl[LàC�
JOINVllLE

......
'
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