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h d E:!cH>nia Tavares da Cunha 8.3; bold 9,2; Heloiza Tavares 9;
A 81n ta as \t1."'dc: Lourdes Beirão 8 2; Luci aprovadas plenamente: Cecilia

Carôados Bôlto 7,5; Elsa sr-, 7,3; Ro Costa 8,5; Edite Go�ttmann8,5;
dolfina Silva 7. I; aprovada sim- Neli Carvalho 8 4; Alaide Bal-

....JJ votos em c rculação, N 83 Ald
I C

A

d as em
plesmente: M. de Lourdes Fra- .ioi 8,3; oemia Sam ,; a

Uma autoridade policial que, U'ltimamente, o sr,P� os orca OS, anan 63 1) d'OI' 5 9 Hoo' 8 1 D'
.

Soirid 8 I I
'

� I (0)0 ,; aura iveira o .v.t nu se ,; espma plfl es . ,
na zom sob á sua juris-lição, pri- D�legado Regiona desvi3 dias de função li ano NcrmaISer.und2ria·His· Lori Reis 8,1; Nali Pereira 8; I I com muita habilidade, o'mar pe o exato e escrupu 050 cum-

.iota que estampamos acima, é apenas um atestadó elo" rlria J\[alurar: Aprovadas com M. Carolina Koebrig 7,8; Erme-
piimento do dever, é sempre uma que rodeava o assalto e

-.10 entusiasmo que vem despertando o CONCURSO no distincão: lvon : Luz 9.9; Alice linda Puhl 7,6; Gelda Becke
ti d d ao Hotel S3.0 José, fá to q .

.

d.J d FI' i- •

f 'd I r t cll F' 9 � N I' B' 9'6 7,4', Ha'lde'e c
.....

unha 7,4,' garNan lia edor _em. .

J d-o de
da socie Mle e

•

onanopous, cUJo orrm ave empreen nnen o ·VI. afia .o: � I 005 ;
e a po erão os Cl ii a - largamente noticiado pela imI RAI:\lI-I A DOS CINES COr. O \DJS ;-;.milia Piaz_7:'I 9,3', aprovadas aprovadas simolesmenie: Mari .

I f' . d _
,.1 C -ger e aclamar a ".�'\ i\._

B 6 8 J I' I"F M I 6 7. positar pena con lanç'l; po erao S1\ local.
PARA O ANO DE 1936. plenamente: Teodora Oliveira 8,5; CaY�lrd 'R'.

u la .

16 e5
o

D 'I
' cuidar despreocupadarn .nte de seus Os implicados nesse rou

D�,'vemos, entretanto, advertir ao t.úblico em geral, uar» '0' r a Arruda 7 9· Almir a JacI'nto aCI a itzrnann ';; za .

'd d " J t t
" - r - r � " "
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F 6 3 1\" A:'" W b
interesses porque a auton a e pu ram presos quanaos en ava

que não se deixe cabalar pelos interessados mais entusiastas, �vi 7.8; H:iend C. Sohn 7.7; Guio- 6°3oseA 'I"
; i.Vl •.• �a91a AI

er
licial estará velando p elo sossego vas proesas em Aquidabatando assim o golpe que pretendem dar os cavadores de c-idulas. n.ar Lemos 7,7; Alf>id� Melo

.: d; Tm� l� d an5ln71 N'; Rne- de todos, pelo respeito á proprie- municipio de Indaya!. Prev
CIO)''''' c',bJ' +ivo virá, por certo empanar o brilho desta renhida campa- 7,6,' tVL.IflCl Castro 7,,4.Llberatina nn a nnna e ,; orrna a-

d d Ih' I 'd I t Il'd' dei
" ,

5 6 M 'Id C Ih 5 5.
a e a ela, pe a sau e e pe o men e reco 11 os a ca ela

nha soeis I. ,)ucini 7, 3; Nair Munari 7. I, mEos. ' ;A 'Ian 5 a4 aZrval
o

'L' moral públicas. eles aguardam a sentença qDentro de 3 OH 4 dias entrará em circulação a "série B" d. aorovada simplesmente: M. Vir- pumce t:. v31
a

N' ';1' BU
cerna

5 2' O capitão Trogilio Melo, atual porá, certamente, na Penite
coupons, isto é, a secunda sé! ie de votos que vão ser distribuido- oinia Vieira 6,9', Alcnsina Libe- ovoaa o i.>: ata la ereta ,; d I d

.
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h 5 2 V·'· a e ega o regiona e umenau e na, Impos.s! 1 I a os eI C" d J d colhidos as respectivas urnas a, ce t 6 4· Dul S d Souz« 6 4· orna Cun a .c; itona -zza
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.pc os uroa os, reven o ser Te ,ca o ., ce. e ""
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os murucipios vizm ov, nos pou- avanços nos ens a eios,
dulas que J'a' se acham em poder dos interessados, Ivete Oliveira 6,7_., Rufe Carvv " .....ivia oura ; ute lel-" d U f't

.
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'5 S'I' S d C Ih 5 I
cos Meses que vem exercen o esse m a o In eressan e eAmanhã daremos melhores detalhes sobre o assunto, lho 6.2; VII ma Vaz 6,2; Alba Ta ; I via . e arva c;

t I duma au- menor vulto foi a descobert
S· a G d'E a 5. I car.go, em .se rev� a o." . .G. arijo 6; Dtlma Borges' 6; 10m ra

'd . Ç3 ' tondade assim: digna, energica, vada a efeito pelo CapitãoAracÍ G. de Souza 5.9; Célia Reprova as. . - d
.

'1' d d b dque nao orme e nem tergiversa gllO, o gran ! rou o a
Torres 5,3; M. de Lourdes Nu-

COArte de na atenç.ão perfeita ás obrigaçõ:'!'i I B�rba, de propriedade �o sr;
nes 5.3; Inês A, Ramos 5.1;

que lhe Impõe o espmho�o carg): mIngos Borba. AudacIOSO _ I

Lacinia Burger 5; Noé,nia C Apelação que vem exercendo. 'pio, conhecido já pelas su
R ,mos 5. A �ua atu1ção se tem feito seno tunagens, penetrou nesse es

Repro\adas: 2 tir de um modo especial na fler- lecimento comercial, arre mboQSumula dos julgame ltos da r I

sessão de 19 do novembro. seguilião tenaz aos larapios que, das g3.vetas da secretária e

últimamente, teem posto a cidade retirou cerca de cinco contd�
de Blul'1en1\u em verdadeiro es- réis.
tado de alarme. Levado o fáto ao conhe�irn

Blumenau, onde os roubos eram do Capitão Trogilio, este,
raris�imo�, onde os habitante�, coo- dcscançou senão depois de .

fiados na honestidade de todos, recido completamente o cri
facilitavam na guarda de seus bens, prêso o seu autor. Foi uma

viu-se, de um momento para outro, gencia digna de registro, poi
;nundada de aventureiros que en- meliante havia feito o lraba/k
contrando campo facil e fertil, de- com rara habilidade, não deixa
ram azo á sua maldade, o menor vestIglO em que pou

A atividade, porem, d) capi- se a autoridade se ater p
tão Trogilio, v.lÍ ce;ta\decendo, descoberta do fáto,
(O n a C? p�u a -Io�, : rev' dos me- Mas, de indagação em in
líantes, a nossa tradição dt> ci- ção, o sr. Delegado de Pol
dade onde qualquec familia pode conseguiu descobrir o fio que
do:'mir descançac'a nente. em casa vou ao sucesso cúmpleto, ni
com janelas e pOltas abertas, sem com a captu: i dJlcr minos , C

haver quem �e atrevé> ii pertubar tambem com a apreensão do
o seu sossego ou lançar mão em dúto do roubo que foi entr

bens que lhe não pertenc�m. ao seu legitimo dono. Fátos c

GARANTIA DE ORD
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CRA�DE E EXTRAORDINARlh EXPOSIQAO OE
BRINQUEDOS ENFFITES PARA ARVORES-ALBU�S E

lJVi'�OS INFANTIS, NA LiVRAqlA CENTRAL de Alberto Entres

A estação alemã DJA, ood"
3 1 J 8ms.. irraài ,rá arIllwhã (.\

programa abDixo, pai a a Ameri
ca do Sul.

l\' s 23, I 5 corrf'sponde à,
3,15 hs. no Riv de Janeiro I

7 I 5 ' 11 15 h Aprovada com distinç 10: Ilca'. as , s.

23.00 Anuncio DJA (alemão Lehmkuhl 9.

eRpllohol). Canção popular alemã: Aprovddas pIe amente: Zilá

23.05 Radio da Juventude Hi:! Silva 8,7; He\iete Riol'iro 8;
riaoil: Terra nossa em manto de

! .ui7a Beirão 8 Anita Pisan;

23 35 1 •

I 7,9; Eisa Sdva 7,9, Alba Vie-
n�v('; . Noticlas 50 )re é\ eco

nomia pl"'!TJã; 23. tO Entremeio; ira 7,8; Cacild'l Oliveira 7,8;
23.45 Ultimas notiCIas (em alt- Marta' Salum 7,8; In.ês Fara

m�o);24,OO EncontIO()e NOite co 7,6; Maria Eugema Tflva

LI ;;Ie, �ul (' Ofste. C)Olllrt,..nci" rtS da Cunha Mdo 7,2; Hele·
de rapazes folgnões; 1.15 U:ti, I M. Ana de Souza _7; Lcurdes

t" I ,t I') J 3( I Bnão 7; aprovada slmplesmcnte:lT'1\S no ICHl� em e�panno,; .

Olím ia /936. Di,cUFO do Rei I�uci Bôtto �.7; M. �e �ourde�
cho-Sporlfi,ihrpr �. Tschamoler-Os �agoit 6'�.'lvDdSr4?·lvl'lra 6,3,
Il'n; 1.45 MllslCa no orgão dlodo ma I a "

W�.rlitz;2.l5 E'cu da. AI. manha; I Literatura
2.30 Q'JarHo para piano rl"Cilr:

.

MMia v. \fJt.ber. Tücé\m l-Línz II Aproy,ldas com di<t;nçào: Ib�
Friedrich Hartig. Fabio Durigo. Lthf'1kuhl J O. Zdà Silva 9,9;
...la!tcr Muile;, jOlictlim Lo,;ch-\llléS Faraco 9,6; Lui"a B�irão
miHH1; 3,00 Ultimas n()ti(.ia� (en 9,5; Ht;:licte Ribl'iro 9,3; Alba
alt- ã)); 3.15 Leitura do p (lgra-I Vieira 9, I; apro'vada plenamen
ma(:i!f:flL, esp.). Caixa do coneio'l te: Mart -S�lum 8,8;. Helena A.na ,Aprovadas com dislinçãv: Du]
D ... ·'ped1ch DJ;\, (alemão. espa-I de Souza t).8; Cacalda O!tv::ng ce F, rnandes 9,4; l-ltlda Ca.,tro
nkl). : 8,7; Anitrt pj"ani 8 4; Mari� 9.4; Mari \ Lw r 9,2; M,uta Ho·
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Resultados
Exames
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Colégio "Cora
ção de Jesus",
Florianopol is

IVano :J{ormal Secundar 'o:

PORTUGUÊS
Habeas-corpus de Blumenau,

�provahs plenamente: Alicf
impetrante dr. Amad I F. M.

M de Faria 8,7; Noémi� Ra" Guerios e paci�nte dr . Francisco
mos 8,1; Teodora Ohveua 8; BfI�iner. Relator o sr. d.:!s. PRE
Maria Castro, 7 ,8; ��te Carvalho SIDENTE.
7 'A6; L,bíratma .Pucm� 7.6; Nel Em vista das informações do
Bo05 7,5; ��iha. �Iazza. 7:4, dr, Juiz de Direito a Cúrte ne'
Mafia VIT6101a VIena 7,2, Cor

ou a OIdem impetratrada por es-
Arruda 7, Gu!omar L( mos 7;. �ar justificada a demora da for-

aprovadas slmples�ente: AleId
mação da culpa,.\Ildo 6, 9; Hel�lJa� ..

Sohn 6.9 Habeas-corpus dI! FlorianopoIvone Luz 6,9, Almlra Ji!CInlc lis impetrante e paciente Godo,
6,8; Hi!da Luz 6,8; AracÍ a. fr:do Marques da Cunha. R;
de Souza 6,6; Afonsina LibPf;- lator O s�. des. PRESIDENTE.
to 6 J; Inês A. Ramos .?,2; Negada a ordem impetradaDdma Bor�:s 6,2; I vete OIIvel-

por estar plenamente provada a

�a ?, J; Celta Torres 6; M. SUo demora da formação da culpa.
!anlltd Outra 5,8; M. de Lour- Impedido o sr. des. Tavares S00
d,.s Nun..,� 5,8; Dulc� S. deSclu, b' b

5 7 V'I V 5 7 N'
nn o.

za '.; I.ma az ,;
.. ,an Habeas-corpus de Indaíal, imo

Munan 5,5; Alba G. GnJo 5,2; petrante dr. Antonio Bastos de
Reprovada: uma. Arauojo e paciente Adolfo Ba'

hr. K.elator o sr. des. PRESI·
DENTE.

Convertido o julgamento em

deligencia afim do dr, Juiz dr,
Dir ito informa quais as provas
existentes no processo que mos

tram a minoridade da ofendida.
Habeas-corpus de Araranguá,

impetrante Manoel Telesfuro Ma
chado e paciente Nicodemos Pro·
xerio de Souza. Relator o sr.

des. PRESIDENTE.
Converrido o julgamento em

diligenr.ia afim de �er avocados
os respectivos autos.

Recurso crime 1.0 2.267 de

I
Bom Retiro, recorrente o dr.
Juiz de Direito e reccrrido Ri
cardo RiLeiro Martins. Rela
tor o sr. des. TAVARES SO
BRINHO.

Confirmado o despacho de imo

I ano Norm. Sec.:
M L\TEYlA'TICA: l

esses cons:>gram, como sum:l

te proveitosa a atl:lação do G

tão Trogilio M do, em boa,
nomeado Delegado deste -mil
pIO.

Continue esse distinto ofid
agir por essa fôrma e tel á o a
e a gratidão do povo ordeiro
I3lumenau e dos d,�m.lis mu

pios até onde e.x.tend� a sua (l
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direito.
Recurso crime n' 2.279 de

Blumenau, recorrentp. o dr. JUIZ
de Direit.o e recorridos Carlos
Sick e outro. Relator o sr. des.
ALFREDO TRO v\PVOSKY.

Negado provimento ao recur

so, para confirmar o d.:!spacho do
dr. Juiz de a quó qu� bem apre
ciou a prova dos autos.

ApelaçãO crime n' 5.290 de
Biguassú; apelante Mario' José
Rosa e paciente a Justiça, Rela
tor o sr. des. TAVARES SO
BRINHO.

Anula,.lo o proces o para que
seja dada nova d::nuncia, por
crime de homiciJ:o culpo o.

Agravo n' 806 de Floriano
polis, agravantes Jorge Moura e Salão" Com merc-i
sIm. e agravada Maria Bubieri.1 Conselheiro Mafra. 9 (Ed. M
Relator o sr. des. MEDEIROS
FILHO.

çh.T

Na� grandes lutas que
bram no campo da activida
cial ou commercial, o espirit
demo e bem equilibrado uh

telepl-,one como a mais jnpres
divel das necessidades.

I

Brinquedos - Bonecas - Enfeites
e outros presentes para

pronunciar, por ter apoio na pro- Negado provimento ao agravo
va dos autos e no direi'o. para confirmar o despacho agra-

Recurso crime no 2.275 de vado.
Blumenau, ucorrente o dr Juiz Agrwo n' 810 de Caçador,

I
de Direito e recorrido Alfre Jo agravante c'.rloi Sp�rança e agra

I
Schulzer. Relator c sr. d>;!s. ME- vado Jacó Paz.djara. Relator o sr.

I DEIRO FILHO. des. URBANO SALES.
, Negado provimento ao recur A Certe negou provimento ao
I

so para confiemar o despacho agravo, para confirmar o despa.
que reconheceu a prescrição. cho agravado, que bem aprecioJ

Recurso crime n' 2.270 de a plOva dos autos.

Palho;a, recorrente o dr. Juiz I Apelação de desquite n' 157
dê D.ieito e recorrido José Pedr? de Porto União, apelante o dr.
Beirã.). Rplator o sr. des, SIL- I Juiz de Direito e apelados Fre
VEI R A NUNES. derico Rpthbarth e �rm. Relator

Confirmado o despacho de o sr. des. MEDEIROS FILHO.
impronuncia que bem se coaduma Foi confirmada a sentença ape-
(om a prova dos autos e com o lada.

. RIO, l-Os sargentos,
bos e soldados engajqd
envolvidos nos levantes
munistas, bem como os s
teados serão expulsos
Exército, dependen10 aql
les de inquérito, e estes'
timo de arrolamento para
embarque para os seus [
tados,

Serão expu.
SOS da

Exército

E

o MAIOR E M1\IS VARIADO SORTiMENTO DA PRAÇA I

GRANDES NOVIDADES!

NÃO F \ÇAM sr AS ('OM JRAS Sf:M VI�,IT:\R ANTES A EXPOSIÇÃO DA

LIV�ARIA CENTRAL
Dr, Pedro de Moura Fer

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado

"'-

OOR? RESFRIAOOS?

G-U--A R A I, N--A
N OEPRIM o
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Blurnenau - Joinvilie Sao Francisco Laguna
Mostruario permsl"lente en""'l Cruzeiro do Sul

Secçao de Sec9ªo _.deSecçao (-je
FAZENDAS:

�azendas nacionaes e extrangeiras��para�:t(!rnos FERRAGENS:,�'MACHINAS :

�orins e Algodões r Machinas de beneficiar �madeira
Lonas e Impermeaveis � Material em geral para construcções:

. Machinas para officínas] mechanicas

Fapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Ia oeiros

�oupas feitas e jancllas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados,

rêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ,

linha para coser e scrgir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de esplosão,' lv1otores

f'ã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissões: (eixos, tJl1

\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

��.:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes l\'t4
foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

iapatos, chineI!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos soríos, serviço mechanico

)epositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �,
:lCharutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e e:�trangeiras Material electrico em geral �

Empre�a Nacional de l'Javegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
Fabrica de Pontas "Rita fv'laria" - Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" -- Estalelr "Arataca" �

. �
�VAVA.q�������l�����������I��1������� �E�t��l��� �AVÂ��� I

o
� Cléopatra-por -Oskar von Wertheirner
e A� vida de Joana D'arc-por Erico Verissimo
O Anchieta-por diversos autores

I. O Cooperativismo ao alcance de todos -- por Luiz
� Amaral
e Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e

� NeIly R. Carvalho

��I Democracia Li�eral e Socialismo - por Egydio
Herve

Vocabulario Sul Rio-v. ::.ndense-por Luiz Carlos

r de �oraes
A Invasão de São Borja---por Osorio Tuyuty e

� Oliveira Freitas �
!��. ��-�r.��i)� �

•
l----------------- ��fQ)J"- ��U�l!tl'i����-----O.� ..............��........LL .��.��...�

�--�.

--0.80GOG8:F�." 0- ••G.��·

�ompanhia "Aliança da aia" I. � At t b _,
�t

!.t� en oe em .FUNDADA EM &870 � �\� \:. � �
••

•

Seguros Terrestres e Maritimos G o
�e

PRIMEIRA cí o Brasil __
9.000:000$000

38.000:000$000
18.170:403$540
13.-496:912$949

2.436.044:063$157
4.183:406$606

1
i
,

'Filiaes em:

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnea!ria

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

tLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

icriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
ilem mais.

Planta de urbanismo moderno devi.lamente epprovada
Ia Prefeitura �unicipal de São José, cuja cópia acha-s€.
;hivada na mesma Prefeitura.

r" contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é

nelhor presente e Natal que V. S. ()ode brindar seus filhos.

\
Ida Vista Panaramica.
, Esplenàiàa praia de banhos.

Li.
Optima nascente de agua potcvet,

Terrenos completamente planos.

lUA BALHEARIA DI5TA a:

I 1000 metros àa Ponte Herx.llio Luz,

I. 800 õo 6"aràe Quartel feàeral, em conetrucção,
I. I"or "" upo Escolar José Boiteux.

! . � séàe ào Dist.rirto João pc�sôa.., Imda pelas Linhas de Ommbus de F!onanoplhs a João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàade se enrarrega àa ronstrucção (le Prédios

lótes aõqulrvõoe.rneõtcrite o pnqnraento de uma entrada á
ate e o resta te em pagamentos rneneaes,

rformações completas, á Rua Conselheiro !vlafTa, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Lages

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

Adolar SchwarzFabrica de Moveis Catharinense
.

D E

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

DR.S.RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN
TRAL DE ALBERTO ENTRES

• �ri
I

.

SIPPEL E ARI MACHADO '"��
G I.lOLEST.lAS ��
e

I

�{>>>e DA. ..� Com

� preQOs

� UÔUA ��, espeoíaís e

C>,� horas marcadas

. .�'\J �i!�:r�ia
. ('�� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de �varlas em todos os Estados
o Brasil, no Uruguai e nas prin aipais praças eSJ�rangelras.

Agentes em Ftortanopol is:

Campos Lobo & eras
'�ua Conselheiro Maf a, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAfICO ALLIANÇA

Escritórios em Laguna e ltajaí
Sub ..Agentes em Blumenau e Lage.s

\

ncontestavel mente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .'\tlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

Agencia Moderna de Pu
blicaç6es, COITl séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 �

Formidaveis lorlel08 proprlol, Iras vez-::-l
per semana, Iodas as segun
das, terças a sextas·felras,

Extração com globos de cristal.

A max i ma lI!i.ura t{hone8�id2d!!, pois, os safa

L leio5 são presenciido9 pelo pt)v�. I
---------.�--------�-------------___j
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Ja II, Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venda I �>e,:
fj·�:�;_·:---------· .-----.------?:'--�" �-.---_..

- - -.----- --� ------��-----":'!"" -- ��<,---C�e
J}�i

M 'N & I .,,� ('-lOS �.(

t� TUFFI A I RIMA H �ii
� o -� G )l

�� $ �,. • o • I�
.'.� tt.�� �� ,- _�� é o�Grgulho do povo �. _�<�. • }o v

: .��� G·_�
de F L O R I A N O P O L I S·-� , lO

;,.� correspondendo p"'azenteíramente a grande confi 3nça � indíscutlvel ::,;
�iSj preferer\ci3 que lhe disper)sam os c�tarinenses,tornando-a o único em- �

O p
ó

rl o da eleganc'a e da rnodd nesta linda Floíianop:>lis, está vendendo 5

�: os rna;s variados, vistosos e belissirnos padrões de sedas. �I
� Cientificamos a nossa numerosa freguezia que as preços será'c i�� mantmdos e i1iel�mal'leCerãD firMes poi.s não se trata de liquidação iii
e

r
�

� As senhora') e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa =
�� Uasa TI�es Ir;inãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durblídade "
� G
,� dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos. �
o i

IL CONT S DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos I
- - -- .0.

ER A
G

I
Z
bJ
.�
...

t
o:

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

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

-------_�ra:�,.*...r•.,-

Capasdã""borracha
�

UJ� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por ) 00$· )00

� Idem» »-» l>>> 160$» 120$000

�,�.!
Idem» » ,> » finissima de 200$ » 180$000

«:!
Idem» » impermeavel de homensde 220$ » ] 80$000

� ---------����'��----------

� Meias Mousselin
"

I-� Meias A';ousselin ultimo tipo modernissimo 9.4), 10 ,'{' e 11 $000
K Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

MORIM de cores sortimento completo de 1.$6 Por 1$200 H Me.as de seda natural, reclame 7$000

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

�
C �opala ;;í:watas, sortimen2i�_00_�_2_�_2:n_o_�!U-:-e�a-s-�-�-s�a ;;g;ços fantasticos-4_$0_OOo > I

1,1 w�_@�;- feup-n-:e-s-c-m-id-tO IAcASATRESIRMÃOS, O-T-E-L-E-F-'O-N�� .� i.'
�'"i'

�

- t"

I
........ é a única que vende as suas LI. �

�'i 2 2 jmercadorias 20'/. mais baratc que

I 40 I •� (f) I as praças do Rio e São Paulo, " e�� .

I visto serem as suas compras fei-I. •
" J tas dirétamente. •
� .

11000 mts, de retalhos para llquldar cl redução nos preços 50·1"1
� f�
�. -�. Gl���,�� G

. '�. �� CiG .�
I) -���. ----- e

. I

�,GO
-------

=�. • • •
.=� o �

A R I A � C�SAOOS DE PELE E ��
6$500 P)r �$500 � R E NAR 0

..5
7$ Por �$500 H

10$ F()r 7$500 �
'li'
.�
. ,

��
�
"

ti
ijI
ij� j

�1
M

- --

l1a •

--

,,)

c

w

8$ � ar

9$
12S

7�5 ,)

10$ »

]? $ »

10$ o

9$

'5$000
6$500
8$500
5$500
6$001)
9$000
7$000
6$500

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 15Cl$ Por 1 10$000
Renard de diversas qualidades de 1 OO� » 50$000
ldern, idem idem de 200$ » 100$000

------�r:-,�f------

Colchas"deSeda

Estamparia d3S mata ricas e mus mldarnas dl RIO 8 São Paulo
fHlc'Jntrar-se·ão 83 na Casa TRES iRMAOS

Crep Podange Estampado moderníssimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep 'lingerics Estampado Idem
Crep Estampado de

� �-
O @

S� e: Si T AMP
Seda Lal112 Ide
Seda Pelica C[50 cores de
Crcp Mongol todas as cores de

Crepe Chine G'oria de Seda, sortim �ntoJ de ::0
cores de

Crep Marrocaii, sortimento de 40 côres de
(i ep Mongol Superior, sor.im .nto de 50 cores de
Toil de Soie C[ todas as cores de
SeJa Pelica estampada de
Toil de Soic e-tampado de
Seda listada mo.Ierna 1.:1 diversos desenhos de
Sutaneta. sor irn .nto de 40 cores de
CI<t:PE MONC iOL FI�ACt:S sortimen.o completo de

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

nhos modernissimos de
Taffetá IiS8 para baile 95 ctrns. de largura

8$
16$

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

--------��1r#"Jr_��-------

L; nho I rlandez para homens

8.Jfn'

10$0,)0
6$000

Liiho Irlandcz para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$,] 1 $, 13$, 14$, J 6�, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
-------- r:Z:'':.7: rz"-z-'

Linho"""e """"Cretone
» 6$000

] 0$ ))0
16$000

24$ e 20$000
12$ Por 9$000

5$800
6$000

LINHO BELGA de 2.20 HlS. de largura
Linho de cores de 2.20 ms. de largura
Cretone meio linho 2 ms. de largura de
Cretone 2.30 I11S. de largura
Cretone de cores 10 114 de largura

-------'--�"á:--...�':"Z:......

Luvas
........

eCartei ras

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
li 19$-000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

13$000
12$000
12$000

18$ e 20$000

Sedas ultra modernas!

Drap ;e1e seda sortimento de'20 cores de 24$
Peau de Gazel e, sortimento[de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr , sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18'$
Crep de Sela Chilein, 14 cores de 24$
Yeltudo Chi {cm Francês da melhor qualidade de 60$

14$, 16$,
-------------t�����--------------

M or! m de côres e opala

,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clinica círurglca-operações

Das 3 horas em
-

iante dia
riamemente á R.TI ajano,51

P't.ne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinadas

HemorrllOidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consutt .. ··R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Oiariam12ntl2', pvblicaremos que
ro coupons, àivioioos em Duas

s�ries, ccbenõo aos 5 clubes Da

rapital, ou sejam os fíliaoos á

Rua João Pinto, rr 18 f. r. O., a silrie A; e aos c:lubes

00 Estreito, roqueiros, 5aco Dos

(sobrado) Limões, 5ão 10sé, Palhoça. Bi

guassú e Tijucos, toDos não filia

àos, a série B.

Das 10 ás 12 e das i 4 ás Assim, A 6A2ETA quer res-

17 horas pcnôzr aos seus leitores essas

interessantes perquntus:
··Qual o melhor jogaDor De tu

teból?
-·Qual o clube 012' futeból mais

,• simpático?
Preenchiàos e remettõce a esta

Dr. Pedro de Moura FerrO Rl?oação os coupons que publica-
mos ôlor iornerite, .. aos

oomingOS'j
UM FESTIVAL

ás 9 horas, far-se-á a apuração,
com a presença Dos interessaàos.

HOTA: Os coupons De uma sé- Para a entrega àesses premias.
r le, que fôrem erraàamente prcen- que se Dará no Dia 29 àe 012"

Rua Traiano Il" 1 sobrado chio os com a inDicação De clube ou z ernbro àe 1935, "A 6azeta" orqn-

J ,

I
jogaDor àe outro série. serão in Ll- n izará um excelente festival ôcs-

Telephone Il" 1548 tlllzcôos na apuração. portivo com atraente programa.

I Qual o melhor Jogador Qual o melhor jogador I
de fuleb,J? de futebol?

Idinca:
I -- .,._....._

.. ,..��';!. .,H·�'__;-.:.:-"""';"...---

Advogados
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Advogado

Accacio MoJ
reira tem seu escrtp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph011P' 1277.

Caixa Postal, 110_

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21 I
Fone 1384

I Dr.Arminio Tavares

Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Formuõo pela faculàaàe àe

meàicina àa Universioaàe ào

Rio De 1aneiro. Ex-interno,

por concurso, ào Hospitc;l õe

Pronto Socorro e àa Asslsten·

cio Publica 00 Rio àe 'Janeiro.

rom alguns anos àe pratica nos

serviços especializaDos no Pro

fessor 5anson, no Rio oe Tn

nalro-vnn Policlinica àe Botafo

ga .. no Hospital õe 5ão 'Iofio

Batista ào LagOa e no Hospital
6affré.. 6uinle).

Chefe de clínica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
�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)entistas

Luiz Freysleben
Cir ttrgiãc Dentista

-RUA DEODORO, 30 -

'Ex-chefe da c1inica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

Especiaiista em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças das senhoras) e partos,

cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONS�LTORIO.•.Rua Tra� I
jano N. 1 8 das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas. PA6AHOO 05 Dr. Ricardo Gattsman
TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: de regresso de sua viagem de aperfeiçoamentos

ã Aler

RESIDENCIA- Rua Este- C(C Limitada 5'(. ala.
nha, comunica aos seus distintos amigos e clientes (

ves Junior N. 26 C C A' P
.

6
reabriu seu consuítorio á RUA TRAJANO N. 18, OJ

� Oro Renato _

I TELEF. 1.131
i Pia�o ���o rev109I :�:: poderá ser encontrado diariamente, das 10 ás 12 e

==Barbosa== I� íiiiiiiiiiiiii__iiiiiiãiiiiõlliiiiiili__�
/3 ás 14 :,2 horas.

_

ADVOGADO
-------------- 2' Premio-Um finissimo córte dc Sêda, oferta da ,

CONCU RSO DE B E L E Z A sa Três Irmãos.
Rua Trajano, 2 (sob.) I

3. Premio-Um Estôjo de Perfumes Royal Brjar c

Fone 1325-Atende cha� dos Cines "Corôados" ta da Fabrica.

mados para o interior.
r.l��������:&:t:�!�raT",=*=-=!ii'#*#*

;;;P:::;:A=SC=H=O:A=L�SI::::M=O=N==E=S.=A:;.� Concurso de Belêza instituido pela Emprêsa dos co-I Concurso de BELEZA
roados para julgar qual a senhorita mais Bela de Florianopolis. �

-
- -

-

LIVRARIA MODERNA O pleito inicia-se em 23 de Novembro corrente e encer-

� dos CI N ES "COROA'bos"
rár"se·á em 23 de Janeiro de 1936 efetuando-se a apuração fmal

'ii
no dia 24 de Janeiro do ano vindouro. � VO ....O S h

.

h
FORAM INS!ITUIDOS 15 FINISSI\10S PRE. � •. na ,en ��1Il a

MIOS, que serão oferecidos aos concurrentes, por ordem de elas· �
sificação no. CONCURSO.

"
. . � Assinatura

O Julga'llento sera feIto por meIO de uma comIssão de Ju. �
rí-oS TR�S PRIMEIROS PRE.MIOS SÃO:. � .

\! ,

.

/. Premio-Uma maquma de costura Smger no valOl de
� -.. C�upo.n Q � GAZETA

1.950$000. _._...,.r....,.. ." _'..,....;....i._.�� _U �_

..'��1'�f I' ..._ ..ft._ � -��- z.� a7�7b .A..:rb.õa5==j'

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

I (Eõlflclo raixa Agricola)

L_ TELEPHOHE, 58

�,�����=====

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1 290

Dr

_
'es Salvio de Sá

Gonzaga

Dr. Osvaldo Silva �Saback I,
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont-, 1287

Pela 'nossa historia

funõaõn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa postal1Z9 Tel. aut, 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Grande cOncurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE,R(E A:-Atlético Avía, Figueirense, Iris e Tamandaré

SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

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

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 2 DE DEZEMBRO-S. ELlZA

1 776-Nascimento de Cunha Maltas-Nasce, no

de Janeiro, Raymundo José da Cunha Mattos, depois marechal'

campo e um dos fundadores do Instituto Historico e Geograpll
Brasileiro.

'

1825-Na�cimento de D. Cf!edro Il-N? Rio de J�,
to nasce o segundo Imperador do Brasil, d. Pedro d Alcantara, ..

governou o Paiz até 15 de Novembro de 1889. '

1853-Morte de Lima e Silva-Falleceu o generalF
cisco de Lima e. Silva, que prestou grandes serviços na guerra

Independencia, na Bahia. Foi regente do Imperio e senador. Era ,',

do duque de Caxias e nunca usou o titulo de barão da Barra G .1\
de, como Iôra agraciado. ii

1858-Morte de Mont'Averne-No Rio de Janeiro,,18\
lece frei Francisco de Mont'Averne, notavel orador sagrado, ch p )11
no seculo Francisco José de Carvalho. )

1875-Morte do visconde de Camaragibe-Mo
-

,

dr. Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, visconde d v

maragibe, que foi lente de direito civil em Olinda, director da r

culdade de Pernambuco e senador do Imperio. �

1879-Representação do «Guarany» -f.' cantada•.

primeira vez, no Rio de Janeiro a opera Il ç,uarany, de C li
Gomes, que fez um sucesso extraordinario. e

i
1889-Assume O governo do Estado o nova gOl g

nadar nomeado-Pelo paquete Aymoré, chega ao porto do I �j
terro, o novo governador nomeado pelo Governo Provisorio da III

publica, dr. Lauro Severiano Müller, que trouxe como seu secret .J

o capitão Carlos Augusto de Campos e como oElicial de gabi d

o dr. José Arthur Boiteux, que foram festivamente recebidos. m

doze horas do mesmo dia, o ar. Lauro assume a administração m

Estado, fazendo a devida promessa perante aCamara Munici )_'
extraordinariamente reunida, sob a presidencia do tenente-cor' li
Elyseu Guilherme da Silva.

No discurso pronunciado pelo referido governador. ficou :1

to que governaria elle a sua terra, adoptando o lemma «Tudo e

homens honestos.> •

A camara municipal era então assim constituida: Ely.
,

Iherme da Silva, presidente; Germano Wendhausen. José Gonça J

da Silva, José Verissimo de Carvalho, Antonio C. Ferreira. Ar

Satyro Izetti, Gustavo Richard, Firmo e Joaquim Caetano.

Tvpographla, Estereotypia
encaDernarão, Pautaçao, Tra"
bolhas 2m Alto Relevo eh:.

5erão conferiDos aos primeiros
e segunàos lugares. Para a série

A, àa qual farão parte Atlético,
Avaí, figueirense, Iris e Tnrnnn

ônr-é, "A 6azeta" ronferirá uma

rica taça, corn gravação em ouro;

2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
melhor logaoor àe futebúl-v-t, lu

gar, uma mcõnlho õe ouro; 2. lu

gar uma rncôolhc De prata. Para

os clubes e [oqcõorcs àa série B

publicaremos oportunamente os

premias que estão s enõo culõ c

õoeomzntz estuôoôoe.

HOTA .. Os ;ogaoores õcs clubes

filiaDos não serão consiàeraàos

Dentro Da aer!e B.

SE'RIE A

(nome do jogador)
(nome do jogador)

(clube a que perter.ce)
clube a que pertence o jogador

(nome do votante)
(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?Qual o clube de futebClI

mais simpatico?

SE'RIE A SE'RIE a

(nome do clube) (nome do clube)

(nome do votante) (nome do votante) o rigorosissimo e inexcec
vel aparelhamento de co

trole 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 S1.:

tancias.
Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão

animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica,

cada partida.
Prova de constancía do PH. por métodos eht�

tricos, de cada partida.
Prova de esterelidade bacteriologica por semea

tras e culturas de cada partida. •

VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALI:

DOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS,

CONTROLE.

Dr. Ricardo
Gottsmann

Ban�o de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

E'L.e:GANCIA
Para Natal

e

_"" Ana Novo

}I RUA

E BOM

A
CONSELHEIRO 1\,1AFRA ESQUINA DA RUA

GOST�

apitai
TRA..JAN

MAN DE confeccionar Sêus ternos na acreditada CASA

valendo-se dos lindos padrôes
RENNER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Africa Oriental
voz

Provocaram--o-e-s-p-a-r-'--to-s-iO pOVO italiano
d istu rb i oS Diretor Cipriano José

Por haverem praticado de

sordens, no distrito de João
Pessôa, foram prêsos e reme

tidos á Chefatura de Policia
Lucio H, da Rosa, de cõr

parda, e Waldemar Rosa,
tambem pardo, e residente na

quela localidade.

-

-_._--� ._-,..------,.....__ .._-

�-C;� na Proibida
um film de Marlene

BERLIM, 2-Um gesto de
diplomacia amistosa, foi fei
to pelo ministro' Coebels,
proíbindo a exibição do film
da Paramount «Dansarina
f.spanhola», fie Marlene Die-

ex ... trich. o film, bem como to

I dos os demais daquela com-

panhia americana, está proí
bido na Espanha, onde cau

sou profundo descontenta
mento.

A 00 POVO

Somente a tua beleza integral é.

capaz de despertar qualquer um da
letargia propria dos que na vida não
têm esperanças.

E lancando um olhar em tôrno da
tua' silhueta, tendo o prazer de deli
ciar os momentos tão agradáveis em

palestrar contigo e agasalhando na re- R O U bad o pe I otina a. tua deidade. é que esses fa-
lhos de esperanças pôdem possui-las

ex .. em pregadoem demasia•.

Bem sei que és merecedora de Esteve, ôutern, na Policia
quantos elôl>;ios. podem f,azer os n:aís Central Alberto Antonio da
celebres e destros cronistas. porem"

"
'

aconselho a todos que buscam nas I SIlva, residente nesta Sapl-
tuas adoraveís palavras encher o texto I tal, á rua Saldanha Marinho,
de um livro com historias mui lindas, I queixando-se de que fôra rou

para que existam disso. pois. (ar-] bado na irnportancia de ....

mem te� estas eSDe��nyas escondidas; 350$000.
no coraçao e alguém ra o levou. \ '�

,

Por conseguinte com o verde des- 0. queixoso suspeita d.e
tas esperanças. só ele pôde colorir um seu ex-empregado, resr-

cs lindos quad os. ciente no Continente.
Nair Wendhausen poderá confirmar

o que digo.

Recebemos, hoje, gentil
brinde do telefone 11, 1.222,

eazern AtiOS HOJE: das limousines de luxo, que

o sr, Agenor Cardoso: atende ao chamado dos mais

a senhorinha Ema Mancelos, lindos e confortaveis auto

p olessora normalista. moveis cio ponto d � Floria-

o SI. Celso Moura; nopolis, de nos.191� 192,203
a exrna. sra, d. Lidia de Lcur- 21 O, 2�3, respectivamente dos

des Claudio. I propri �ttll ios srs. Otavio Pi-

o sr. Lucidio Silveira; i nl�o, Numas, Otavio, Rose-

o sr. Hermogenes Francisco i rmro e Lauro.

da Silva: Somos gratos pela oferta.

o sr. Geraldino Ferreira.

II-=��YS;""":s;·"""":t"'''''-t'''''''tJ IrHE6Am UH5... I' l fl�8-"'3"""'5�-�i 'íf 'tf ------------

Chegou a esta capital o sr. Ma-\ I � 1935U I
notl V. Garçfio, importilnte ne-, ,I � � � -F----. II

go(.iante residente em ltajaí.
\

I � �J::.1C1� �;.� I a Irmac Ia

F.st�, nesta capital, o sr, JOãOI· I RAULIVEIHA
Tomál de Souza, negociante em \' Farmaceutico: -- RAULlNO HORN FERRO
,
.aguna. FLORIANOPOLIS

O NEGUS ASSUMIU O CO- O CANADA' REBELA--SE
MANDO SUPREMO CONTRA AS SANÇOES

·-11 ADDIS ABEBA 2 O' .

OTTAWA, 2 - Em um INCENDIADA UMA AL..

.,

' �,- mi: esforço tendente a dissociar-se de DElA
. P'('dadord

Halle .Selassle chegou a qualquer proposta que possa ter ASMARA, 29 - As tropas

'III·
CI ade e Dlessle, onlded se e�c�n- como consequenc'a a guerra na italianas inceodiaram a aldeia de

. tra o quarte gentra o exercIto. E 'L'
.

'11 d f' d d
.

I . , .

d' i uropa, o governo anuncIOu que ImlSCI 10 a Im e estrUlrem as

I ehope e assumIU Ime latamente " - h
.

I
'

- 'd I' I
.

f - d h f d I nao recon ece compromlSSI) a - provlsoes guaraa as a I pe os ellO-

i
as unçobes .

o c e e supremo as
gum que obrigue o Canadá a ado- pes, os quais mantinham armaze-

: tropa� a eXlns. t
- 'I' h d' Id

.

d 'dI ar sançoes mi ltares e que nen um na os na a ela gran e quanh a-

NADA DE ANORMAL NA
compromisso de t'il esp�cie póde de de alir:ne�tos.' que, seguidamen-

FRONTEIR DA FRANÇA s�r tomado antes da sua aprova- te eram dlst��bUldos as tropas de
A

I çao por p:;rte do pa Ilmento. toda a reglao .

! ROMA, 2 - O� meios auto- O CAMINHO DE ADIS-
Os aviões italianos per�eguir8m

I' d d 1 h ABABA
um pequeno grupo de ehopes ar-

II TI.za o, ec aram que ,nen um mo- mados que Se-encontra\am a dez
Vlmento de tropas reglstro'l'se po- 'I m t d Id' 'b

. Djl30UTI 2 O qUi c ; ros a a ela, vanas orr.-

I
Ta reforçar a frontetra francê�a. '

- cve-st! con-
b s as q l' t I 2 I J

-

c1uir que a ofensiva italiana anun- a, ua s m 1 aram so ( a

.

.

Usar o SAB�O INDIO quer ciada depois da chegada do mr
dos.

I d�zer, ecúnomla. sobre todo� rechal Badoglio a ,Asmara sej� CONTRA O BLOQUEIO
, o .. pontos de vista. d�,sfe..:hada na . direção de DJI- ECONOMICO

dJlga.
Esta pequena ('idade, essencial� ROMA, 2 - O:. matutinos

mente comercil!, é o ponto prin- aparecem hoje com grandes qua-
LANS P. �RA BORDAR cipal de paragem (.10 caminho de dros nas primeiras paginas cha-

Empenhados em sempre bem servir a 11OS- i não tem tllal. Gral1de lortl- Harg�isa a Harrrar. I
mando a atenção do, cidadão.;

sa vasta clientela, e em comemoração do manto de cores firmes.
A tomada desta estrada abre no que concerne às contribuições

1.0 Centenário desta sua casa, est;pllla-
sem duvida o c;,minho aos ita-I tendentes a desanimar as nações

Fr1rmacia RaUliveiral'l mos o desconto especial de 50lopara ás MARCAS: lianos para a capital. ao certo economico imposta pela
. complas á vista, e mais 5010 rara todas ALICE, AMELlA. AURORA. A S'la defesa é, pois essencial Liga das Nações. Os jornais di-

Foi-nos 'of'.:rtado pela Far- I J-'

I MARIA MARINA d ' d I
\ as rece,itas méd,icas �onfiadas á nossa es- I MAR'GARI DA'

e ai a concentração e pe o me- zem que se cada italiano contri-
nldcia Rauliveira unia linda

I crupulosa manIpulação. IIIA' venda nas bo"as
nos, vinte mil guerreiros abexins buir com dois quilos de ferro

e elegante folhinha. nas proximidldes de Djdjiga, em fragmentos o Esta�o recebe"

Agradecemos a oferta. .�-

_ � I casas A cidade e"pera ser bom- rá 880 mil toneladas.

Nossa Vida
,

LOURA5 E mOREHA5

Carmen S. Costa

Dom Neça

AtllVER5ARI05

Festeja, hoje, a sua data am

versaria a exma. sra. d. Maria
Luiza Boitc.ux Pi-zza.

. Regressou do norte do E,tado,
o sr. Wiliy K"rsten, alto funcio
naria dos Coaeios e Telegrafos.
fAlEClIT,ENTO:

Faleceu ontem em São Fran
ci�ro. a exma, Ha. d. Herminia
V,eira, esposa dt\ �r. Alfredo
Vieira, funcionario da Fazendc:
Federal ne�te E�tado.

A extinta senhora era genito
ra do sr. dept!tado Rogerio Viei-
la,

A Gazela envia pezames a

familla enlutadd.

Beniamina

cobaia de
da Liga

como a
• •

perlenClaNataçao

A

grega

MENOS UMA
A C. B. D. p.miu a Federa- ROMA, 2 -- Em seu discurso pronunciado por ocasião

ção Paulista de Natação, pas-
da recepção ás rnãis e viuvas d : mortos condecorados na grande

sande-se esta, para a Federação guerra, o sr. Mussolini acentou qlle durante a trágica pugna mun

Brasil-ira de Desporlm, aonde se dial as mulheres italianas teriam rechassado como um sonho máu a

pratica o profissionalismo honesto. hipótese de que chegaria o dia no qual os países aos quais ofere

A revolta que causou esse fá te no i ce: a TI a juventude de seus filhos forneceriam armas e explosivos aoS

meio desportivo paulista, está dan- in.m gos que lutam contra as tr JplS italianas.

do a entender que dentro de ° Duce acrescentou: «!\1�s é essa a realidade de hoje.
r.:0ucos dias a C.B.D. estará con- Os que receberam a ajuda organizam um "complot" contra a I�alia,
tando estrêlas , .. A sua puni- que en:ret�nto não cometeu l\�nhum �r!�e, a menos que se queira ATENAS, 2 - Mais de

ção foi festejada na LiRa Paulis- danar cnme levar e construir a civilização em terras atrazadas, 750 nomes aparecem na lis

ta de Profissionais com "'satisfação, dando-lhes escolas, estradas e e�pJI,hando a hí�iene e o pTO?re:so,» ta .da,s pessôas que foram

os hurras pela cidade [ôrnrn até O Duce declarou que aquilo que mm revolta aos italia. os anistiadas pelo decreto assí

pela madrugada de quinta-feira. nas sanções _foi se ter posto, no, mesmo plano a Etio�,ia, e a Ítaha I nado ôntem, de noite, pelo
A turma gritava: Mais uma! Mais e ter-se considerado o povo italiano que tantas contn'nnções deu á soberano.

uma! Mais uma! Mais uma! A civilização mundial, como objeto de laboratorio sobre o qual os peri-
.-----------

Liga de Esporte da Marinha, fir- tos de Genebra podem efetuar impunemente suas cruei i experiencias. Mante iga
me no seu proposito, saudou o Ma�a I i
ideal da nova entidade, congra-

HARRAR ABANDONADA O MADA NEGRO DA EU- �

iulando-se pela sua participação GENEBRA,2 _ Foi noticiado
ROPA

nas olimpiadas de Berlim no pro- fi' 1
'

RO\1A 2 - Afim de iden-

ximo ano de 1936.' o. era r: que os etiopes eva- ti ficar ainda mais as medidcs ita-

E'
'

B 'I '
cuaram arrar. "t"

.

so assim, o rasi sera Te-I
ianas con ra os parses sancioms-

presentado condignamente nas 0- RETARDADO O AVANÇO tas, o governo mandou afixar em

limpiad. s. E aqui a C.B,D.-tão I rALIANO todos 03 muros e andaimes carta-

-ómente da, estava, com o firme ROMA, 2-0 avanço italia- zes, que represer.tarn os paises �a

proposito de escondei o que pos- no para o sul não começará ao
EU! opa em sua totalidade, Com

suimos, para satisfazer os seus tes de os cornos do exército na- exceção da Aleman1la, Àu.tria.

desci I' 1
'

h I " H
.

Albani t d d
eseJos ma evo os e capnc os con-: tivo terem desembaraçado as co- ungna e ama, o os os e-

I . II' d T bi d b d
. mais paises foram desenhados em

uenaveis. IDas e em ien os an 03 etio-
tom preto, enquanto que uma le-

genda do cartaz diz que os pro
dutos procedentes dos paises san

cionistas devem ser boí, otados por
todos os bO·1S italianos.

ANISTIA

LONDRES, 2- O partido
cornu: i sta acaba de pedir
a sua filiação ao partido tra
balhista.

° sr. Guilherme Gonçalves
de A vila, deligente represen
tante, nesta cidade, da exce

lente Manteiga Magali, o.e
teceu-nos tres latas dessa co

nhecida e saborosa manteiga,
produto das fabricas de lati
cinios,- da firma Lebarben
chon & Cia., de Laguna, em

Braço do Norte municipio de
Tubarão.

Agradecemos a gentileza
da oferta.

Brinde do te
lefone na

1.222

pes, que atualmente as ocupam,
informa o correspondente especial
do nStampa". Esta ação prelimi
nar é essencial para impedir a

possibilidade de ataques de Hanco.

Comunistas e

trabalhistas bardeada a cada momento e,

com esse receio, já foi aban
donada por quasi toda a popu
lação civil.

Completando no corrente mês 100 anos

de franco e proveitoso fllncionamento, gra
ças a honrosa preferencia da ilustre clas
se médica, farmaceutica, odontológica e do
po;·o em geral, rimos manifestar publi
camente os nossos sinceros agradecimefltos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmacia a sua

casa de cônfiünça, de respeito e sobre
tudo de honestidade, Rheinganlz

������----,���

�OMANCE (MUSICAL INESQUECIVEL, NUMA NOITE

I ARTE, NO CINEMA-ORGULHO DE FLORIANOPOLIS
DE

C \NTA DOZE TRECHOS DE OPERAS E OCAS CANÇÕES, Q:JE SÃO O REPERTJRIO ARTISTICO DO FAMO·

SO TENôR ITALIANO, NESTE FILME
--------------------------------------

TROVADOR -RIGOLETTO- CARMEN-FAUSTO-AIDA-EUXIR DO AMOR-TANNHAUSER
LOHE�GRIN-A AFRICANA--CONTOS DE HOFFMANN

E as lindas canções-Não Ine Esqueças e Canção do Berço
1-' - �--- -�-------------------

I
Chamamos a ate_nção para o trabalho. do astro de 4 anos II �2 �.. sIa' SEM A lU

PE:-T'ER Si\..:"'!3SE' 13ft� ••
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