
Desejava que o assúnto se discutisse com máxima liberda
de e a sua presença talvez desviasse um pouco a questão dos termos

em que devia ser colocada. Não queria estar presente como Chefe
do Executivo.

Ausentou-se após, deixando a elegancia de seu gesto ótima im

pressão em todos.
Com a palavra, o sr. João Neves disse que a minoria, pe

dindo aquela audiência, não pensara em opor obstáculos ao Go-
..

vemo, nem crear situações complexas em momento tão delicado.
A minoria parlamentar não negava nem negaria ao Goverdo as

.oedidas necessárias para defender o Blasil do comunismo, mas tam

bem não estava disposta a conceder mais do que o indispensavel.
Fala depois o ministro da Ju-;tiça, sr. Vicente Ráo expondo

a situação da ordem civil. Mostra vários dossiers e apresenta um

sem número de documentos sobre o comunismo no Brasil, realçan
do a· gravidade da situação e a necessidade de medidas enérgicas.

Em seguida o general João Gomes mini,tro da Guerra, fa
lando em nome do Exército como intérprete de seus chefes, disse que
os militares não deve;n ditar leis aos homens da lei. Devié:1.ffi apenas

foi o caso que, reunidos os generais do Exército acordan
dando em solicitar a adoção de medidas extremas e como o lider
da maioria na Câmara houvesse aceitado sugestões do deputado
Adalberto Corrêa acêrca de medidas draconianas, [alando-se numa

emenda á Constituição, os deputados da minoria em face dos des
mentidos que surgiram sobre a essencia da reunião dos r

generais,
resolveram, na falta de outros elementos, solicitar, de acôrdo com

o regimento da Câmara e os textos constitucionais a presença do
Ministro da Guerra para informar sobre as providencias reputadas
indispensaveis.

O sr. Pedro Aleixo, lider rnaiorista, porêm, achou mais
conveniente que se organizasse uma comissão que se entendesse
com o ministro da Guerra, comissão que ficou constituida do
mesmo lider e mais dos srs. João Neves da Fontoura, lider da
minoria, José Augusto, Augusto Corsino, Homero Pires e Francis
co Moura.

Resenaram-se, entretanto, duas surprezas para esta reunião:
1 .) ao invés do Ministerio da Guerra, a reunião realizou-se no

Catête; 2') alem dos titulares da Guerra e da Justiça, quando � grande custo bôa parte da es-

entrou aTcomissdã", lá ta�bemAenbc?ntroud o presidiente GetuTlio dVargas.11 e ren reS$o ue II !8 trada, quando, em Barro-Branco,
coca e cortezias. 10 lente '! rara e evação. o cs pre- U a alguns metros da residencia do

sentes sentiram emoção profunda no momento em que o sr. João -- ·"'_�"W"'''"",$,",kd'·''�� comerciante Kilidno Kretzer, pro-
Neves, com passo firme e digno, marchou para o sr. Getulio Var-

n� i4l; ti r;"��� ft curando ascender a ponte sobre
ga'i que deu dois passos ao seu enconLro. Sem ódios, sem raneo'

1-dI t= tj. ;� � � fidY (liU a nascente do rio Ímaruí, derra-
res, os dois homens apertaram as mãos. Mas para se separarem I ....""""""._.,.,.,...,.,�j"'.. .........,....,.___ pou, violentamente, caindo nágua
imediatamente. com todos 06 passageiros.

Falou primeiramente o sr. GeLúlio Vargas, para agradecer a á gruta de �nge�;na, UE11 Terrível e angustioso pânico se

col�boração patriotica do Legislativo, e d� modo acenu:ado da mi-
,,�� _

III!
.. �,� . � fj" .. 1 __� . _�

,

. � verifica.
nona, na repressão ao movimento extremista, agradecimento que lji'l.!ln"1�!l1hlmaD c�e�o WUe �mH!iç:lWiS, Gritos de susto e de dôr sobem

rogava_ fosse _transmitido a todos deruta�os. Declaro"u �m se�uida, derl!ira!l3 e p�f)ec��'J]�i� ...se no aos ares, alarmando os moradores
que nao podia permanecer na sala, pOIS a conferência devia ser W

""

. �
que se aprestam em socorrer as

realizada pelos ministros da Defesa Nacional com a comissão parla- i!& I@ IR1a I� II i vitimas,
Ocorreu, ontem, em Barro- [ Circundado por alcantiladas e Em meio da cünf�são, havendo- LONDRFS, 7 __ O Minis..

Br�nco, na eS,trada-geral Floriano-/ magestosas serras: algumas. cent�- l se g�lharda e hero.lcame?te, des- I terio das Relações Exterio
pohs-An�elma um eno:me de- nas de met�os a�lma d.o. Uivei c:_o vendhal�do-se do� impecilhos, :ur- res não recebeu confirmação
sastr� . �o ol1l,bus de rom�Iros que I mar, Ange�!Ua da_ao VISitante, s_o- ge�, fer�dos. cheios de sangue e dos boatos de que a Italia
s� . dmglra:n aquela lo�ahd'\de,eu, Irego em Impre;soes, a sens�çao

molhados e com as roupas em faro
pretende romper as relações

visita ao lindo Santuano de Nos- agrada�el de saúde e. da quietu- rapes, pressurrosamente em auxilio
diplomaticas com as poten-

�a Senhora de Lourdes. de �enefica d?s mosteiros. dos companh -iros de tragédia qne das que aplicarem contra
F ' .

'd t E A I t se debatiam no rio, a senhorinha"oram vítimas no aCI ren e, ;� i-'l.ngc �na encon ra-se me�- ela o embargo á exporta-ocasionalmente verificado, quási mo iludo e Imponente santuano Vivi Silva, filha do comerciante
ção de petroleo.toda a lotação, num total de 22 de Nossa Senhora - a gruta de Domingos Silva, e o jovem des-

passageiros composta de pessôas Nossa Senhora de Lourdes, portista Ivo Vaz, Iarmaceutico,
de melhor representação social

A f ...
que com esforços inauditos fizeram

desta cidade. I
es ta a remoção dos feridos para o ter-

Os romeiros encontraram a 10- rena limpo.
A pa rtida I calidade de Angelina toda enga- Si não fôra a dedicação'e cora":

Sábado último, ás 2 horas da Ilanada e em festa, para as comemo- gem desses dois jovens, talvez
t:=trde saía desta Capital, rumando rações da SUl veneranda padroeira. que se registrasse algum caso fa-
Angelina, onde se comemorava a Viam-se 03 arcos de banbús tal. Não bombardearam
tradicional festividade de Nossa comr.listicos bcrrar.tes e �olenes atra- Figuram como feridos no de- hospitais
Senhora de Lourdes, um ônibus vessando a estradJ; as palmeiras sastr�: as senhorinhas Div'i For- ROMA, 7 -- Um porta-

S t r t d de propriedade do sr. Raul SeU, copadas marginando o caminho, miga, Clotilde Veiga, Mimosa Jr.r· voz do governo desmentiu a

eques ra- G;"ncon ra e tendo por chauffeur Pedro Cen- e as bandeirolas muiticores, enfei-� ge, Irêne Silva, Zica Medeiros. noticia de que a aviação
ram U II ra.. fute iió I tenario, e que conduzia inúmeros tando as casas caiadas de branco Orlandina Garcia, Ondina Miran- italiana em operaçõse na Afri-

tO' d t d
romeIrOs. e de portalada de côr viva, da; sras. Otilia Cruz, Beatriz de ca Oriental tenha bombar-

mO Or anuncIa o encon ro e Viajando em ótimas estradas As viaturas e os ginetes gar- Brito, Zulmira Cabréll; srs. Or- deado um edifício onde fun-futeból entre os combinados I"
.

BELO HORIZONTE 7 - AI
,.

A t
. 1 dtO automove coma, vertlP"mosa- DOsos cruzavam-se apressados, num lando Simas, Juca Vaz, Germano ciona um hospital norte-dme- \

. .
'Vim e r urzznlzo, es a ca- d d

"', I b I' I d d f. G Ad" D'
,

NotICIas procedentes de Mu- ,t I
A

t .. t d mente, evoran o com saCleaa- re o IÇO assan.la o
.

e .esta. erson e ouLras pessoas as quais ncano em eSSIe.
p. a, para on em a ar e d d '1A d' d E 'd' h d d f" I

.

riaé informam que Uni gru- �

I' d'd
'a e os qUllomdros e elxau o

� m segm a a c, ega a os não .II posslve consegmrmos os
,
..

nao se rea lZOU eVl o ao , . -' .

d"po armado mvadmdo um é' t d para tras a sugestiva vegetaçao VISitantes proce eu' se a procissão nomes.

hotel da cidade sequestrou
p sSlmto es a o em qude sFe que contom;! a estrada, e que se- de trasladação da imagem de Nos- Apresentam ferimentos graves

,

'
. .

encon rava O campo a . d' b 11 d S I d L d d h f[ P d C
.

o promotor publico dalI, o C O d d 't 'gue o curw o no;os tra a na 0- sa êtl 10ra é 011r es a gtute o· c au, ·eur e ro entenano e

sr. Antonio Martins Vieira
"

"t
a o o mau empo res que, élpÓS um dia inteiro de para a Capela do povoado, de- Juca Vaz que ficou debaixo do

, reman e.
b Ih d d 1 d I

b' d h
.

h'
. A 'b' hque foi conduzido, de auto- ,

Lra a o ar uo e e SOl ar en- alXO e .uma.c UVIn a Imperll- om us, os quais se encontram os-

moveI, pêra local ignorado. DiGnEsio te, voltam ao lar, do a.manho fe- �ente que Ia deIxando os morros piíalizado�.
Na ses�ão de hoje da As- cundo da terra e os nachos de I hsos como o sabão e a estrada Chegando as primeiras noticias,
sembléia, O hder da minoria Souza água limpida e cantante, tudo isso lamacenta e difícil de tráfego. a esta capital, incontinente, parti-
protestou contra o fáto pe- vai pass�ndo, todo êsse �:;petácu- J?ol�ingo a chuva continuou ram automoveis levando socorros

dindo providencias ao gover- De sua recente v:agem ao lon· lo magmfico da terra, vai ficando prejuolcando grandemente os fes- e parentes das vitimas.
no. go da costa brasileira, na impor- para trás, enquanto, o ônibus se- tejos, que perderam o melhor do Compareceram ao lacaios srs.

--�" tante missão de fiscalizar as esta- gue, céiere, entre a alegria feftiva brilho. médicos drs. Agripa de Faria,
Novas moedas divi- ções de rádios, regressou sábado, dos viajantes. Augusto de Paula e Vitor Men-

sionarias o competente chefe da Floriano- Após algumas p'lradas neces- A volta. des.
RIO, 8 - O Presidente san- polis Rádio e nosso prezado ami- sarias, os iiinerantes alcançam An- A' s 11 horas os rom€tros re- A assistencia policial, com 05

danou, ôntem, a re�vll!ção le- go, sr. Dioniosio Souza. gdina. ás 6 horas da tarde. solveram voltar á Capital, via-: rs, Comissarias Fuh io Vieira e

gislativa que di:'.põe sabIa a nova Conterrâneo ilustre e atívo che- I jando tom bas.ante dificuldade Haroldo Reis, tambem, pr�5Lu
cunhagem de moedas divisionarias, fe recebeu, por certo, de todos os Ange � in 9 � perda de tempo, pela estrada grande auxilio ás vitimas do hor-
cujo valor, peso, diâmetro, titulo mait; efusivos de bê>as vindas. E' um povoado constituido pai

cheia de atoleiros, escorregadia, roroso desastre .

e composição, a partir de

101
A êsses, A GAZETA junta descendentes das primeiras fami- em d,,:rrapadas �ucce5sivas.

de janeiro de 1936, serão de os seus cordiais votos de bôa lias de imigrante teutos, que aqll1 O desast rr'''e'ecordo com este projéto. vinda. aportaram. O ônibus havia vencido com

Sem quaisquer ligações politicas.
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elo Ca"'tête os represen-
tantes de todas as correntes pon-ticas nacionais

RIO. 8-Pela primeira vez em nossa história politica, re

gistrou-se ôntem á tarde, no palácio do CaLête, uma reunião em

que tomaram parte os expoentes de todas as forças politicas na

C10na1S.

considerar o situação e fazer ponderações. Indaga o lider minorista si o general João Gomes reputa
Fazem mesmo sugestões. Jamais impor. O Exercito Brasi- va necessária a reforma da constituição, respondendo esse que não

leiro confiava no Parlamento e esta va certo de que o, senhores depu- lhe compete, e sim aos legisladores, determinar quais as providencias
tados representândo o povo saberiam delendcl-o como o Exercito o necessárias.
tinha defendido. O certo é que se torna indispensavel abreviar o-processo, e

Refere-õe aos defeitos e delongas processuais que entravavam resolver com rapidez e energia o caso creado,
a repressão. Replica o sr. João Neves que o titular da Guerra não pe-

As delonga; processuaisredundavarn em anistia e pertubavam de novas leis penais e sim reformas processuais.no que não encontra
a ordem, pois mantinham a elervescencia das posições dúbias quais va dúvidas algumas.
são aquelas que ainda dependen de decisões judiciarias. Mais algumas cortezias, e a reunião foi encerrl\da.

Proprietarlo e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO Redator-chefe MARTI N HO CALLADO JOR.
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.Continúa o impasse

mentar.

LONDRES, 7 - As nego
ciações de Paris para solu
ção do conflito da Africa,
embora estejam bastantes a

diantadas, não conduziram
ainda á elaboração de um

plano de paz. A diferença
de pontos de vista existen
tes é bem acentuada.

Não foi confirmado o

boato

Novo bombardeio de Dessié
ADIS ABABA, 8-0s avi

ões italianos voltaram a bom
bardear ás 8 horas da ma

nhã de hoje a cidade etíope
de Dessié.

10.500 kilos de explossivos
ASMARA, 7 - Os avia

dores italianos atiraram ôn
tem sobre a cidade etiope
de Dessié e circumvisinhan
ças 10.500 kilos de explo
sivos, acreditando··se que es

te fáto desmoralizou comple-
tamente as tropas etiopes.
Os aviadores declaram que

viram o incendio de milha
res de barracas de campa
nha do inimigo e cerca de
100.000 etiopes espa�hados.
O acamp;:unento compu

nha-se de tropas comanda
das pellJ príncipe herdeiro
da Etiopia.
Outrosim, os aviadores de�

clararam que acredítavam que
o Negus se encontrava em

Dessié por ocasião do bom
!Jardeio.

Comprae para vos conven

ecr o fOllTl:davel e economi
co SABÃO lNOIO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



._..----- __ ..... -

A GAZETA-Florianopolis, 9-12-935
----------------------------------------------------------�----- -----------------------------------��leiros reconhecerão onde está a Cunha 7,6; Cacilda Rittzmalverdade. 7.5; Amália Weber 7,5; N

Pereira 7; Silvia S. de C
valho 7: flprovadas si'11plfj
mente: Eunice Avila 6,8; Liv'
Moura 6,8; Natália Berreta 6AAmalia Zanini 6,8; Siomara
d'Eça 5,7; Rute Vieira 5,5; I
DoI. Arruda 5,3; Eudoquia At
r.no 5; Zulcema Povoas 5.
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Reuniu-se, sábado, ás 1 G horas, no Cine Teatro
Royal, ? júri institL�ido para o

I julg;=nTIcnt? do concurso Futebóll gadores para a representação ca ..promovido pelos Cines Coroados e organizado pela fi
_ r ,

rioca. 05 quadros estavam assimGazeta para a eleição da Rainha daqueles cinemas para PAI�A ENFI�EN rAR A MA- constituidos: 0/4: Panelo; Nariz eO ano de 1936, tende) sido aquele júri constituido pelos RINHA Italia; Oscarino, Zarzur e Canale; QUIMICA:srs. Lourival Câmara (presidente), Zani Gonzaga (sccre Treinou a seleção P: ulista Alvaro, Leónidas. Luiz Carvalho, Aprovadas com dislincão: Dul-ta: ia), Luís da 'Costa tv1c:lo, Oslin Costa, Heráclito Men, (Apea) ontem com o [piranga, Russinho e Patt:ko. $: Albertoj ] ce Fernandes 9,9; Hilda Castro fiprovadas com distinção:donça e Carlos c. Mor.tz. vencendo-a por 5xO. O ,ensaio Albino e Poroto; Afonso Lucianc 9,5; Marta Hobold 9,4; Maria I . ,Irmã ,A�ici Niehues .9,7; Mal
Damos a ,seguir, o r, su.tado d-ssa prin era apu agrado'l a todos quantos ali com- e Gringo.Orlando, Tiao, Gradim, Laucr 9,3; Alaide Balsini 9; cilia Ohveua 9,7; Edite Soaresração, que bem demonstra o invulgar intc: êsse que í:'S� e pórecerllm. O Quadro selecionado I Kubo e Luna. l-Idoiza Tavares 5; Nóemia Sans �,5; Marta Orth 9,5; Dirce Bhe.

concurso está despertando entre os fans daq: e' es cinc- atuo,u assin,,:, Pedr�sa; Florolti ,e I .' 9. Aprovadas plenamente: Haidé nn�� 9,?; Rute �?sta 9, I; Elis
mas e no público em geral: IlaclOo; Duilio, Barros, Faffa,Cw- Atletlsrn O Cun\ a 88; Maria Carolina Ke- B.uarcla 9; Nldla Motla 9
Lilian Wanderley 678 Votos lherrne, Mariano, Pascoalino, Cs-

U hrig 8,8; Mvild» eNeh Carvalho Plenamente: M. Celeste Cal
Ll'a Tolent.no 347 « rioca e Lerne.Tpiranha: M:!neco, ABANDOi\JADA AOS PO -

87· Alda Hüls 88· Delza Fon- valho 8,8; M,de Lourdes Lima
,

CO�' , , ,

7 D'
Anita Wendhauscn 287 « Roval, Nelson; CosinheiH\, Sabiá �

seca 8,6 Erm�lillda Puhl 8,6; 8,'; irce ,Zanella 8,7; AstroMais uma entidade absndmou
ld C d 8 6 M J

Luzia Araujo 222 « I e Felipeli; Figueiredo, Avelino, Cecilia Costa 8,5; Ed;th Goet' gl a cr erro ,; . osé d1
Diná Reis 180 « I Vasco, Baianinho e Barhosa. a C. B. D" onde numero de ca-

tm nn 8,5; Marí Baier 8,3; Dés- Cun�a 8,5; �uleima Laus 8,4;9 prichosos desportistas vem procu- J 1 M t 8 3 M d G

Alaide Ceci Dibernardi 7 «

pina Nicolau Spirides 8,2; Ger- �ve ma e.r lOS
T'
,;

••
a lá.

lv',(jda Aparecida Salgado 71 «
PARA NÃO FICAR POR rando amortecer o nosso valor

da Becke 8, Lori Reis 7,9; Ca- na, Alves 8,�; VIOleta Baier 8,3;
Maria Matilde Fonseca 69 « BAIXO... I desportivo, No momento o maior

cilda Ritzrnann 7,7; M. Arná- Ezr �.Montz,8,2; Yolanda d'
Tarnbem treinaram os paulistas! assunto nacional é a retirada do

AI 8 Z C II 7 7
66 «

lia Weber 7,2; Almerinda Trio' a3CIO ; emta ampe o ,;6:1 ({ que deverão enfrentar um quadro Fe-leração Pauii!ita de ,�tlelism,
dade 7; Aprovadas Simplesmen- Ve�onica Becker 7,4; Edite Tu.8 da C.B.D. em disputa de um tro- crle abandonou as hostes da C

I t d S 7 3 S· I

Maria Eerka 5 «

B D f te: Sônia Cunha 6,7; Lívia Meu- en 100 e ousa ,; lmp es-
Iolanda Selva 46 «

réu de ouro. E�te en. o .tro é para . ., por não se COIl armar com
ra 6,6� Norma Ramos 6,6; Amá- mente:. lv. ne _ Mo�te legro 6,9;

Ella de Castro 40 «
fazer frente aos jogo� I a2ionais ora a� sua� atitudes b:llsc�� e perni- lia Zanini 6,4; Jú!ia F. de Melo A.ntoma Ivete rolentmo de Souza

E t' R·" d',". LCfnoQ., 36 realizados pda Federação Profis- cIosas. Desde hOJe cedo nguela 63 N 'I· B 5 (\ E
. 6 ,4· Catarl·na Coelho 64· NI'17'

_rrJCs ,na ,!oe:ro .: ,. .. «

'd d d . , ,; ata Ia errela ,u; um- "
" ..

Silvia l"a,)pi 33 « sional. A equipe paulsta enfren- e�ltl a e � tanto, prestIgIo na
ce A .. ila 5,6; Nali Pereira 5 6, V.de Melo 6,4; Erotid s Silveir

}' '\"l' I 1
28 tou o Palestra Italia quP, embora Vida esportiva paulista, aonde mi· I E d

.

A· 5 4 S' "6 3·

'<l111 VY a,nacr,ey «

f I I d I' d I' I
u oqma termo ,; lOmara "

lná Cardoso 28 «
des a cado, vencl"u o se eciona o hares e at etas se encontrarr'

G d'E 5 1· I D I A dPor 6xO. Por aí vai se notando bem ,dispostos a prestigiar as lei' 5· S.l . çaS 'd' Csa lah
.
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!():anda d'Alascio 25 «

, . • I via ' e arVà o .

l\e'
A ba Teixeira 24 «

o vfalor que ddeverá confroNntar com da .Federação. BraSileIra de Des- p;ovadas: 4.
'EIsa Jorge 21 «

o uturo qua co carioca. o esta- por',05, comUnIcou a sua nova re-
, GSOGRAFIA:M

'

S I .( D t 20 dio do Vasco da Gama, 410uve solução, quer á C. B. D., quer .li d d,·�I:� -

. D I I A '''Tooadas com dislincão: llca

lana u am! Jura

«d b' d ' E
,-

d·' prova ascom lu-tl,çao. u· I"
,

'19 um novo encontro e com ma os a ntJda e a que Ja pertence, F d 10 /\1 'd B I
.

'I, Lehmltuhl 99· Hehete Ribeiro

C a :ilda Ritzmann
«

1\ B d d d
'

E
.

J b
' ce erna es

, ,,-,\ alr e a,slm I , ,

Alcina Alincourt Fvnscca 18 «
t'\ e , e on e scrãu t a os JO- assIm aos pom,os tOCY)S raOI"

9,9; DJza Fonseca 9,7; Nili!9,9; LUlzaB�irão 9,6;Ztlá Silva
N !:r WendhJuscn 16 « Silva, Alda Wendbausen e DaLlra Oliveira 3 Carvalho 9,4; Edíth Goettmann 9,3.Plcnamenle:M.lrta Salum 8,4
Lice Bitkncourt 1 � « Rosinha Campos, Heiena Regis, Lourdes Campos, 93· Hlldl C" tio 93, Alda E'za Silva 8,3; Alba Vieir:l 8,2;
Cora Colonia 12 « Lourdes Guedes, Ste a Ral11Gs, Robelia Mendonça e Poppy Hüi�e 9,2; Cecilia C�st'a 9,1; Aflita Pisani 8,2; Maria Eugénia
Au,"dia Ct Lieiro II « Riggenbach 2 Maria Lauer 9. Ap,ovadas ple- Tavares da Cu' �l �elo 8; Inês
El: Domingos da �,il\'a 10 « Mary Carre:;, Cele�;te Arantes, Ivete Tolentino, II-I namenle: Marta Hobold 8,9; �araco 7

.. 2;. LUCI Botto 7,2; Ca-Argentina Vieira 9 « ca Lemhkul, Maria da PenllJ Grijó, Osmarina Nascimen- Haidé Cunha 8,7; Noémia ISans cllda OIlv l'a �,I; Helena AnaAlexina S. Lima, Cecilia D dos Sa�lto�, Lourdes to, Adelaide ['reitas, ,Maria Alice Soares, Lilian C0sta, Sil- 8,6; M. Carolina Kehrig 8,5; de Souza 7;, stm,t>lesmenle: M:d�
Silveira de Souza: Olga LillU e Skla O'Donnell 8 via Trompowsky, loJanda R.amos, Alc:noé Oliveira, Altair E m�linda Puh18,4; Almerind':l Lourdes BeIrão 6,8; RodolhnlOde:e Rocha e Maria Stcla Amaral 7 de Melo, Aurelia Rotolo, Anto:1ieta Biallchewsky e Euni, Trindade 8,3; Heloiza lavares S lva 6,7; M.de Lourdes Frago·Cú:lsuela Melo 6 ce Selva Gentil 1 8,3; Déspina Nicohi Spiride5 so 6,5.Maria S:)ares dos Santos, Ide Correia, IIca Soares Não apurados 32 8,2; JUlia F. Melo 8,2; Gerda ------------d �s Sanios, Laura Pena e lnj, \Vcndhausen 5 N. R.-Da prpxima apuração em diante, publica- 8eck 7,9; Lori Reis 7,9; Maril- Dr. Pedro de Moura Ferro

Iclanda Lessa, Cecilia I i'a e Nezi!da Brito.4 remos sómente os nomes dns concurrentes que tiverem da Carvalho 7,8; Marí Baier Advogado
Mé\fia Ferreira, Maria B:trrdros, Maria José Duarte de 50 votos p::\ra mais. 7,8; Norma Ramos 7,6; Sônia, Rua Trajano n. I (sobrado

Elsa Silva
Viíma Vaz

QUIMICA:

ara
_'

DR. GOEBBELSNo Congresso do Partido em Nurenberg em 1935
Contnuação

Aten 'I ,ndo a essa circu;1;;I�acia, vam)� tentar aqui decom· de, na Nação, na K.11r'l e 10 Id:�a !ismo, aqueb.s fÔiças qUe servem s�jam precisarn�nte seus pro�etores e pioneiros numerosos elem�nt o
p0f o Bolcht�vj:;mo nos st>us elementos píimodlé�is e apr(�sentà-Io CIIm- de determinantl:! fundamental e de suporte a toda cultura hamana d lqueles círculos inte!e:tuais europeus cuja dé".;truição físi..:a e int ne

I ,ldJm�nte d(�"nascaraclo á opinião pública altmã e europeia. Pod� O�B0ichevismo procura, conscientemente, revolucionar to- ctual constituiria a prim !lra finilida 1e duma revolução mundial bJI ..
n:,o paret.er Li'll a IMefa que nos im!'omcs, ,isto as instituições de dJS 05 pOVOS. Tem em si uma tendência intetna'.:ional agressiva, chcvista.propélgalidil eh Inltrna.:.:ional coroun;,,;ta, cuj,) mil'luiavelismo não ofe- O N'lcioi'l1l-Socialismo, pelo contrário, limita-se á Alemanha e não O Bolchevismo, que �ignifica uma declaração de guerra

" ' I '

L Ih c' 'd .
,

'd
'

I" ,
.

d' . 1

d '

I

Tece Cluvwa e CUJO traua o prodeu,:> não po e ser n'�gado, terem e, n�m como I ela nem co:no rea lzaçã0 pratlea, um artIgo e ex, contra a IOtelectJ, gosta e se apres�ntar como mte ectual. Onde as

, C(,n:;eglllJo criar na opinião públil'a mundial, para além das fron- portação, O Boich.:!vismo wmbate a R�!ig;ão como princí�,io, siste- circunstâlcia5 o exigem, aparec� êle como o lobo na péle do cordei
kir�\s da Rússia, uma imagem do B)khevismo que é absolutamen- maticarnente e a prioá, Con'iidc:ra'a ap�na5 como Ull «jpio para o roo Mas por detraz da máscara faLa, que o esconde, diferente con-

, te fal�a e gll , pda agitaçã() a que pôJe e dc:ve dar Oíigem, é tam" POVO». O N lcional-S,)cialismo, pelo contrário, defen le na sua tole- forme a éfJoc'l e a oca,ião, ri o seu riso sardônico a carranca diabó.
b,'m extraodinariamente pt"ri;;(osa. Se a este fator a�resccnlarml); o râfleia a aceitaç'io dum idealismo trans-:endental e teísta que tenh'l lica da d !s�ruição mundial. O,lde fOI daàa ao Bolchevismo a p::mi
,óJiu p�ofLJmL que a grande facção do liberalismo mU;ldial vota ao N,_t· orig�m espo:1taneamente n'! alma rácica de um povo. Ao paS30 gu.: bilidade de transpor pa a a prática as suas téorias, transformou-se o

ci nal,Sociali�mo e á sua obL'l de recon,trução prática na AL�('}anha, o Nlcional-S:)cialismo abre caminho a uml nova formulação e mlldela- prometid) «paraíso dos operários e camponêses» num deserto pa
pod"íemos co.ltudo explicar a possibilidade &: opiniõ<!5 tIo erradas ção da cultura europeia, o Bolchevismo é a declaração dê guerra feita vorollo o de toda a Vida fie

-

extinguiu, ressequida e asfixiada.
CConiO aquelas !ne alcaz mencionámos. Ne�sas opiniõ s não se tem em ,m todo o mundo pelos mais inferiore3 representantes dél géllero hum '1- Se há doutri'la a que se possa aplicar a expressão «há dife
coniq_ o que ê essencial. De f:,íto, o Comunismo internacio:1al procu- no, dirigidos pelos judeus-, contra tod-l e qualquer cultura. O Bolch�- renca entre a teoria e a prática», essa doutrina é a bolchevista. Da
la aboli tOdú5 as determinantes nacionais e rácicas impostas pela ,i n o não é apenas alti·civico; êle é tambem anti-cultural. sua teoria versicolor e garrida, irradiam todas as CÔTes brilhantes.
Na:nreza; êle vê na prl\llfiedadp. a causa ;,ais primària da rui na ca- Na3 suas ultimas consequência3 o Bolchevismo significa o Tem em si o veneno da sedução perigosa, A sua prática é, pelo
pitalista Ida economia mundial e, em harmonia com i,to, �xpropria- aniquilamento absolutn rle tudo o que o Ocidente alcançou, '10, contrário, terrivel e pavorosa, assinalada por milhões de vitimas que,
a, s�;tematicame ll_� nu;�a campanha de d:spoj,,'imento vastam�nte or�

I ca?I,Jos
d:l ecr�o�ia, da vi�a social, d� organização do Est�do, da para su 1 m:lior g' lria, morreram pelo ferro, pela corda, p.lu fogo ou

gan1zada e astJta e blUtalmente conduzida: ele não qUêr dar con- CUltura e da cIVIlização, e Isto em prol dum bando de conJulados, pela fO,'lle, A sua teoria promete a «pátria, sem fronteiras. dos ope-

1 \ la do vaLr da personalidade e procura substitui-lo por uma idola- vagamundos e nômadas, que nos judeu!> encontraram a sua repre- rarios e dos camponê5es», «a sociedade sem classes», protegid:l
Iria das massas, ôca e f stranha á vida; êle aniquila e extermina to� sentação, Esta experiência em grdnd::! escala, que tem p<'f objetivo pelo Eslado contra, toda a exploraçãO, um príncipio econômico se

Ó, as aspiróç?)eo; d, alishs e elevadas (}Js individuos e d)� povos, fazer sair dos seus eixos o mundo civilizado, é tanto mais perigosa gundo o qual «tudo pertence a todos» e, baseada nfle, a realiza
por m.�io dum princii-)io mateI ia!ista obtuso � vazio. O Nacional quanto é cerlo que a Internaciopal Comunista tem sabido, desde ção duma «paz mundial geral e verdadeira.»
;\oci;dismo, pdo contrário, recon1lece na P'lJjlried,'l.de, na Personali::la· sempre, com um consumado talellto de di�simulação, fazer com que Continua no próximo numero,A.
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I, rtigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Três

,x�:.lL�r"!�o�. q�� s�res��ons�bili�a!elo que�xPÕ: a venda

ii TU IAMIN&IRMAOS Ib
� t) -o
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LINHO BELGA de 2.20 II1S. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$8uo N
Creto_n_e_d_e_c_0_re_s_1_0_11_4_d_e:i��.a]j 6$000 II.

Luvas e Carteiras

OLuvas de pelica de cabrito da melhorjqualldade
30 cetms. de comprimento de· 35$ por 25$000

Carteiras Flnlssimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, UJ54$, 50$, 55$, (0$, 65$ e 70$000
--------�rc�-"�o _

Capas de borrach a
rJ "apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 UJ� �Jem» » » '»» 160$» 120$000Crep Podange Estampado mcdernissimo 13$00) ij Idem» » " » finisslrna de 200$ » J 80$000

Crep Mongol Estampado Idem 12$000 � Idem» li> impermeavel de homensde 2::0$ » ] 80$!)00 «Crep linger.es Estampado Icem 12$00) ,� oo�r*--.r�, _

C E j I • 14$ 16$ 18$ 20.1: � Meias M�o"""u
....

sselinre.i �stunp(l( o c.e , , e sooo 'ii
M onm d:':"�fu� e opala � Meias Mousselin ultimo tipo modemissimo 9.j), 10$ ell1$000 I-p Chi/fone/e, as melhores meias do Brasil por 14$000

M()RIM de cores sort.rnento completo de 1 $6 Por 1$200 � Meias de seda natural, reclame "7$000

«Opala fina de todas as cores de 2$ » 1$500 ij Meias para homens artigo fino de 2$3J11! 1$500Opala Superior 2$00) e 2$200 � Meias de seda Tango 4$000

Gravatas, sortimento sew igual por preços fanlasticas >; " ao .=0 e •

i bJ�=;-FeH�pe Scmidt� II. A�ASA TRES IRMÃOS. o-T-E-L-E-F-O-N-; .��\� I
t, iiiiiiiiiiiiiii e a untca que vende as suas LI.�:�:'.,::,'.�.,'.� U) 22 jllit:rcadorias 20'/. mais barate que

1.40 I "� � I as praças do Rio e São Paulo,
@ I visto .s�rem as suas compras fei-
�� tas diretamente.

�

ietc:
vil

correspondendo prazenteíramente a grand 9 confiarlça � indíscutlvel
pref'erer\cia que lhe dispe:--"sarn os c�tarinenses,tornando-a o único em
pório da eleganc:a e da m <..,d.:3 nesta linda Florianopolis, est§ ve '")dando

c.s ma;s variados, vistosos e belissimos padrões de sedas.

Cientificanlas a 110ssa numerosa freguezia que os p.·,eços serão
mantidos (� permallecerão firmes pois não se trata de liquidação
As senhora') e senhorinhas florlanopolitanas sempre procuram a famosa
Vasa Tres Irlnãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e d .rrblídade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

MIL CONTOS DE E'IS, de stock de sedas e tecidos fínos d
� •

." ra,

(i O� 4IfU.\.�JLLWfii::g:;UfiMIIDi -j-=r-_-�"5"Z"f"'P" 5 _msno 1iIif:IIIII ...." �. - -
.

_� '.

de
O v»

E R A O�
1�l?2 .

�
• •
•• ESTAM
Seda Lamé de
Seda Pelica C[50 cores de
Crep Mongol todas as cores de

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento Je ::0
cores de 8$ l or

Crep Marrocain, s!()rtime:1to de 40 côres de 9$ ,.

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12 �
Toil fie Soie C[ todas as cores de 7$5 t>

Seda Pelica estampada de 10$ »

Toil de Soic estampado de 13.$ t>

Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ •

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$
CREPE MO.';rnÚL FHACt:S sortimento completo de

todas as cores de 13$
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

_

nhos moderníssimos de 8�
Taffetá liso para baile 95 ctrns. de largura 16$

�

..

,

,PARI,A.
.

6$500 Por H500
7$ For 4$500
10$ 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$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000

--------------��-----------
Colchas de Seda

)$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9J;000
7$000
6$500 homens

Colchas de �seda com 3 bicos
Colchas de seda com fr inja

--------------�����------------
Linho lrlandez para

36$000
40$000

10$000
r. 6$000

li> 61iooo
:, lO$oJO

Lhho lrlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 '$, 13$, 14$, J 6$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

L i n ho�:X:::C;:etoneo.

Por 17$000
.• 20ltooo
:. 17$000
lf. 19$00)
» 15$00:)
» 11 $00)
li> 1 4$00)
» 16�00o
» 40$00)

. stamparla das mais riIJ3S e mais m�dernas da RIO 8
.

510 Paul!
el�J 'ltra-·::;a,rí'l �Ó na Casa TRES IRMAOS

Sedas ultra modernas!

Ora) jle se.í t sortimento derO cores de 24$
Peau de Gaz Jle, sortimento: de l S'cores de 35$
Crep Podang i, sortim -nto de 10 cores de 24$
Crep Mate, s .rti.nento de 10 cores de 28$
Crep Amót, sortimento de iO cores de 24$
rep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$

: rep Piqué superior. sortimento de 15 cores de 18$
l, rep de Seja Chilcin, 14 cores de 24$
elludo Ctilifon Francês da melhor qualidade de 60$

c

! 1000mI!. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50-I-l
;0 0°

•••0•
e &'l \.oe." .1
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Filiaes em:
I

Blurr,enau - ..Joinville - Sao Francisco ... Laguna Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao <:te Secção de Secç€io de
FAZENDAS:

.raz�ndas nacionaes e extrangeírasjparajcmos FERRAGENS: MACHINAS:
Monns e Algodões Machinas de beneficiar !madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officínas] mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para la oeiros

Roupas feitas e janellas, tinta lVlachinarios .ern geral para a lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lv1otores.
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissões: reixos,
AlcoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- m
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��

Deposítaríos dos atamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �, Charutos «DANNEMANNx. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

:Empreza Nacional de Navei\'jação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
l Fabrica de Pontas "Rita h/laria' -- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" �- Estalelr "Arataca" ��Pà.v���V.D&J��������&��1��������1�Wg���&FAVAV"Av_�
Sociedade Immobtliarta Catharinense Limitada
--------------------_.

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

ILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

scriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
alem mais.

Planta de urbanismo moderno devi-lamente I'pprovada
Ja Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
chivada na mesma Prefeitura,

m contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
melhor presente e Natal que V. S. sode brindar seus filhos.
lnõc Vista Panoramica.

Esplenôiôa praia ôe banhos.
Optima nascente ôe agua potcuel,

Terrenos completamente planos.

VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Heri.Illo Luz,
BOa õo 6rarôe Quartel feôlZral, em conetrucrão,

60-· ,.. � upa Esrolar 10sé Botteux.':
a séde ôo Districto 1oão Pessôa.

ida pelas Linhas de Omnibus de FlorianOf,)lis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socieôade se enccrrcqc õc ronstrucção õe Prédios

a lótes adquiri ÔOS,mcõtcnte o pagamento ae uma entrcõc ó
neta e o resta te em pagamentos menscee,

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro Ala/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

,-

. ....-: ::

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

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

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicas

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA [..

Adolar Schwarz

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN -

TRAL DE ALBERTO ENTRES
· �
� Cléopotra+oot Oskar von Wertheirner �
e A vida de Joana D'arc-por. Erico Verissimo •
• Anchieta-por diversos autores �
.. O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz G
e Amaral •
G Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e •
• Nelly R. Carvalho G

Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio
Hervé

Vocabulario Sul Rio-o, ·:mdense-por Luiz Carlos

r de Moraes
A Invasão de São BOI"ja--·por Osorio Tuyuty e I

• Oliveira Freitas •
• •

1-------------- ••• .O••�••••---••e

•••O.O••---�.·_---•••••�. �••••O·---.·_--

I�
iI Atentae bem!
OG
••

°I

Companhia "Aliança da Baía"
FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Maritimos

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de lvarlas em todos os Estados
':a Brasil, no Uruguai e nas principais praças el)�rangelras.

Agente� em Ftcrtanopol is:

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA

Escrítórios em Laguna e Itajaí
Sub-Agentes em Blumenau e Lages

........I========:.=�====���aaaa.

Incontest.avelmente a 'PRIM.EIRA
CAPITAL REALIZADO'
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

d ("'J Brasil
9.000:000$000

-

38.000:000$000
18.170:403$540
í3...l96:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

I
Fo rrn idave is sortel08 proprlos, tr81 vezel

• • por semana, todas as segun-
e . das, terças e sextas·feiras, �lt• • Extração 'com ·globDs de_-.crlstal. ••• . �
• �1 E'lJ

! ,� A max ima lisura e -honestidade, pois, CS ser- �
I �

lel08 são presencladol pelo PO� �
a.,���==========::::::::=:::������l..__

SIPP�:;�I MACHlDO )f..�\\�
:noLESTIA.S ��

DJ. �� p=
BÓUA ��� especiaís 8

<>�� ,

horas mareadas

• A"" Raios X
�'-V Diatermia

�"'��
� Raios Violeta

� Rua Felipe Sohmidt, 38

�
G
�

�.

Agencia Moderna dtt Pu- I
blicaçôes, com séde em São Paulo
é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
Federal e possue a carta patente n. 112 •

'��_..::+.Jt.�
.�'
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A GAZETA
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Grande concursodesPorti" P®9a nossa historia·
va de "A Gazeta"

SE,R[E A:-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos Li

mões, São [o'sé Palhoça, Biguassü e Tijucas] DIA 8 DE DEZEMBRO--S. PURISSIMA CONCEIÇ
.�

I I 1617 -Mina de salitre - Tendo-se descoberto uma grQual " melhor jonador Qual o melhor jogador d dl:ll
d f t I? de mina de salitre em Sergipe, o governo ccreta e toma to as

de futeb�l? e u ebo . �

providencias para a fundação, na mesma Provincia, de uma fab
de polvora.

.

1806-Nascimcnto do fundador de um Instituto
Em S. Pt.lUlo nasce o chefe liberal e adiantado lavrador Francis
Antonio de Souza Queiroz, um dos propagandistas do trabalho liv
na antiga província de S. Paulo c fundador do Instituto D. An
1?osa.

� -.

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente á R. 7 í ajano.õl

P1:.ne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Ufinarias

Hemorrhoidas: - 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

Indica:
Advogasd\D
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

rr 18Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 c das 14 ás
17 horas

,

�
; Dr. Pedro de Moura Ferra

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone n: 1548

·_-;�C��iO �:! I
re i ra tem seu escrip-I

. I
tório de advocacia á rua

I
Visconde de Ouro Preto'

n. 70. - Phone: 1277. -
.

Caixa Postal, 110.

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

Clinicá de Crianças-Mo
Íestias de senhor as - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Haltis
Ultra·Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Tr� [ano, 21
Fone 1384

Or.ArminioTavares
EspecIalista emmolesti2s de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(E'ormaôo pela faculàaàe õe

meàirlna àa Universiaoae ào

Rio ôe 1aneiro. Ex-interno,

por concurso, ÔO Hospit<;!1 õe

Pronto 51 carro e õu AssIs�en
cio Publica 00 Rio oe 19nelro.
rom alguns anos ôe pratIca nos

serviços e5pecializaoo� no Pro

fessor 5anson, no RIO ôe 1a

nzlro-vnu policlinica oe
_ Bota!.o

ga -- no Hospital õe 5ao 1�ao
Batista ao Lagôa e no Hoapltcl
6affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz cabeça e pescoçt)
.:!o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

cem sala de ciIurgia propria.
Consultas diariarrente no

Hosp:tal de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

[Jentistas

Luiz Freysleben
Cir urgião Dentista

-RUA DEODORO, 30 -

EL.e:
Para Natal

e

Ano Novo

RUA

Ivo d'Aquino
Advogad'o

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 1 5 d�
Novembro n. 50

I (EôifiC:Ío raixa Agric:ola)

I_ TELEt?HOHE, 58

,,,,,,,,,=======-=""""' �

Aderbal R. "da Silva
Dr

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefollt., 1287

:___=-Or. Renaiõ=

I==Barbosa==
ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.) IFo;:d�;�::-�t���:io��a�
.

�...........
-

" __" 6i3-7EF;F ...e��

I PASCHOAL SIMONE S. A.

'LIVRARIA
MODERNA

funôaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt n - 8

Tvpographia, Estereotypia
encaôernorão, Pautação, Tra
balhos 2m Alto RelevD etc.

Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

(Compilação de L. Nazareth)

SE'��E B
MIII:&l!8I�tSW_ 5' "3_

, (nome do jogador)(nome do jogador)

(clube a qúe pertence)clube aq�e pertence o jogador I 822-Eram co/lira a nossa independencla-s-Iv I

quadra brasileira, commandada pelo segundo tenente João Francis
de Oliveira Botas (conhecido por João das Botas) quando leva
mantimentos é atacada pelas forças navaes portuguezas, composta d
Prigues Audaz e Prompiidão, escuna Etnilia dois grandes barco
8 canhoneiras e algumas lanchões, Os navios brasileiros apezar d
muito inferiores em numero, sustentaram vivissirno fogo, como inim
zo e deram cumprimento á missão que levavam.
'"

1889-Dissolluçãa das Camaras Municipaes-uã d
Lauro Müller, governador do Estado, baixa uma resolução

diSSOI�vendo todas as Camaras Municipaes e nomeando com substituiçãc
a. essas corporações administrativas, Conselho� de Intendentes Muni.
clpaes. Na mesma resolução ficou estabelecido o numero de sete

-nembros para o Conselho na capital e cidades e de cinco, nas vil�·
Ias.
'. . . . i\O Conselho da Capital ficou, então, constituido dos segum-

tes cidadãos, nomeados: João Francisco Regis Junior, Carlos GuilherJ
me Schmidt, João Martins Barbosa, Caetano Nicolau de Moura,
João Vicente da Silva, Saturnino de Souza Medeiros e José de]
Araujo Coutinho. Foram tambem nomeados os Intendentes dos de- q

• I
mais murucipros.

(nome do votante) ,�
I(nome do volante)

Qual o clube de futebol
maissimpatico?

SE'R�E Ia
_,.,."".;a",.,ü.''''li:••''.''�''''''''.'''''''"''

.

Qual o clube de futeb�1
mais simp'aiico?

�Ew!.._RgE ê

Peddos:

Colégio "Cora
ção de Jesus",
Florianopolis

(nome dD clube)(nome do cluhe)

(nome do votante) (nome do votante)

""'- '!!iiJW2mfa� i'NiF R

Dr. Ricardo I'I--Bart�o de

Gottsrnannl Crédit p.

reu� o OM.

Ex-chefe ?a clinica do Hospi- I •

tal de Nürnberg, (Professor pU�ar e Agrl-
lndórg Bur�hardt e Professor

CO � a de San-Erwm Kreuter) ii

ta Catharlna

Médra geral: Edith Moellmann
90, Júlia Cascais 90. Elda Da
miani 80, Inoá de Aquino 80,
(vete Silveira 80, M.da Gloria
Gomes 80, Mirza S.Gheur 80.
Oneide Carvalho 80, Zenaide
Prats Briiggemann 80, Candida
Ramos da Silva 70, Cleuza Bott
70, Conceição Orofino 70, Il
la Mello 7O, Leontine Carvalho
7O, M.Adelaide Moritz 70, Su
lamita Pereira 70, Vanda Gru
ner 70, Adelaide Freitas bO, Au
rea Arruda 60, Eda Maia 60
Jurema Soares 60, M .Conceição
Barbosa 60, M.de Lourdes Me
deiros 60, M.Julia Medeiros 60.
M.StelIa Bastos 60, Olga Quint
60, Zélia Ramos 60, Ruth Gual�
berto 50. Reprovada: uma.

Eipeciai!lta em c!rürgia
ger�i (Soe. Coop. Resp, LIda.)

Rua rraj�nri· n; 16

(Edifício propriD)

alta cirurgia, ginaecologia, (do�
eriças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

.' operações de plastica

I CONSULTORIO--�Hua r». !
I jano N. 1 e das 10 ás 12 e

I
das 15 às 16 1 [2 horas.

I?'ABAHDO 05 i
TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: iRESIDENCIA- Rua Este- CIC Limitada S'!. aia. .,ves Junior N. 26

III
CiC. Aviso Previoô]. aja. I

.

,

TELEF. 1. 1 3 I II �p_r;;:;aZm;0_F_i_X0õiiiiiiõii:õiiõilãiiõ_9....'I._a_Ia_o;;;; CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 44,
RIO DE JANEIRO, soffren
do ha mais de quinze an

nos de Iortissimos ataques
epilepticos, declara achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curado de todas as mani

festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros
grandes do

Antiepiíepttco
Barasch

Capital
f<eserva

136:700$000
56:424$498

Resultados do exa
,

me de admissão á
la. série gtnastal

RECEBE DEPOSITaS

Resultados do exame: III ano

Ba Ias lie Iain - Helio Reis, Dirce de Sousa, Ce�

I
Nas farmacias e droga· Normal 'Primarto:

-I lio Brito, Argos Gomes de Olivei-]] rias, em vidros grandes e pe�

I Pedagogia e Psicologia:UezaS ra, Adalberto Klinwuk, Paulo quenos.- Cuidado com si-

dos i
Wender, Catarina Branda, Ota� milar e nome parecido. (iràu 9: Alvine Niehues, Hil�

Figurinhas os Joga� vio do Vale, Paulo \Vendhausen, da Boos, Irma Traesel, Zulma
dores do F.C. Ivo Silveira e Maria COliceição ;m;N�a�S;;;;;giiiiõ;ra;;;;n�de-s-liiiiiut-as;;;;;;qiiiiiue;;;;;;;;;diiiieiiiisdiiiiioiiiiiil_ Luz. Oráu 8: Clotilde Duarte.

O sr. Alfredo Lheureux, dili- Nicolau. b d'd d Maria Gonçalves, Norma Duarte,ram no campo a activI a e �o�

gente representante nesta capital João Pe3s8a: Lygia Costa cial ou commercial, o espirito mo Olga Lima. Gráu 7: Arlete Sch-
das Balas Hol(jndezas, durante Valente, Lydio Ferreira. demo e bem equilibrado utilisa o neider, Clara Lauge, Hedy Re�
o mês de novembro pagou pre- A importante Fabrica Holan- telephone como a mais inprescin� mígio de Oliveira, Helena Berka.

I mios aos possuimores abaixo de deza, dentro em breve venderá a� clivei das necessidades. Helena Goeldner, Ivone Silveira.

I albuns n. 1 completos, daquela guélas exc�kntes balas com figu- Lilian Wanderley, Lucília Ribei-

�
explendida bala: Florianopolis: rinhas de retratos dos jogadow ro, M.do Ro�àrio Vieira, Olga

� Emy Janys, Edaiicio dos Anjos, de futeból de todos os Estados, A obsessão do boato Selva, Vera Vaz, Zita de Lara
A.ldo Silva. Antonio Spfé.da, Jo� sendo os desta capital do Figuei- Ribas, Gráu 6: Araci Nunes Pi...
sé Cunha, Alfredo Lunch, Silvio reme F.C. RIO, 6 - Está circulando ares, Aurea Arruda, Celita Ramos.
Paladino, Wertolino Selts, Maria A figura no. 11, da série I noticia de que a policia con� Eli Silva, Herta Hofmann, Hilda.

be Lourdes, Maria Salomé, Luiz Clavel do fir estão sendo distri- seguiu capturar o sr. Luiz Gomes, Lourdes M,Costa, SII
Maraguape, Renilda Ferreira da buidas em pr.ofusão nas caIxas, Carlos Prestes. Entretanto,

I
via Neves, lre!1e Krei!ing, Perei

Cl:lnha, Cecilia Vieira, Alberto das saborosas balas Holandezas. até agora nada se sabe ao M.arinho.
Costa, Leda Maria da Costa certo.

OI
MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA

valendo�se dos lindos pad,ões
RENNER

E·

CONSELHEIRO

II

I.

MAFRA.. ESQUINA DA RUA 'T N o
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�:'
,

o sr. Bernardes e a
pena de morte

............. "."... ' .s RIO, 5 - O sr, Artur Bêr-

f--u rtO u -I he o
nar des falou ao «Diario da Noite"
s )bre a instituição da pena de

di n he i ro morte. Interpelado sobre se na vi

Ontem, esteve na Policia gencia de seu governo não suge

Civil, João Otávio da Luz,
ria ao congresso tal medida, para

d
crimes de natureza politica, decla

casado 58 anos, emprega o

na Padaria J' de Dezembro
rou: «Sim realmente sugeri. Hoje,

R,�:lliLOu-�e, ônt-m, a apezar
S d porém, evolui, l\1aquela épocha os

do máu tempo reinante, a tradi- de José ilva e rcsi ente ;-\
I'

,

,

L 78 costumes po itrcos estavam já tão

Pelo comissário do Comle,Rip- cional procissão de N,S. da Con- rua. Almirante amcgo , abastardados que ao mesmo tem.

f R d If ceição, percorrendo o itinerario I queixando-se
de que um me-

po que sugeria ao Co-,.gresso a
, f' -',

N tser, OI entregue ao sr. co o o id I I h
- ";

I rlABlvl1 r" ÇAO R'
,

d P li
. . de costume.

nor conheci o pc a a um J. "

d
. I vosa. cornIssan0.ro a o leia mar�- I de Marnedo, residente TIO msti'urção a pena de morte, eu

Lerda Mélo E:M\o St. habil.tando ,pa-a ca,-\ tuna,.
o menor ,Larlos Con�TI�Ccl. �L • � \

A

í M t
-

Ih h
' fazia um apelo aos educadores no

. ,
sar no Cartono do Rf'glstro CI- d,� 1) anos de Idade, que V13J3Véi! k�!iie! mi9 an �Z IV orro c o I .oco, o, e aVI� sentido àe organizarem um mo-

Boren" tens um sinal q,� desa- '1 I 7 I' J I' I I
'

AI t
,_""""'""lW'" furtado a quantia de 1 O mil,

d I
',1

•

I VI: tarnar _ .. � I e srta. ov.nm« c andetr.iarnente naque e pague e, -----

réis dinheiro este qlle havia VImento, e a evantamento mo�al
cacÜ:n grande s;1131. ao lado direito I Aguia�

ambos so1t,-,i,r�s. e naturais ?rd�ndcndo alcançar o Rio d�� LANS P. ,RL\ BORDAR confiado ao rderidô menor I �a mocidade, c,om o proposito
de rosto. de onde emana quási to ía deste c.stado e domiciliados nesta janeuo, .' Justamente de evitar que o paiz

I
não tem ríval, Granda scrtl-] para ser entregue ao seu

h I Atu.'. graça, onde está coucentrada Capital; Procurado por nossa reporta- L - C egasse ao ponto que c legou
toda a Í1.1a ;:ulcritude. •

-Leov'�gil�o Pint.eiro e srta. fIem, declarou-nos o referido me-
mente de crnclI flrmos. paLrao, pena de morte eu entendo que é

"I aiú,1 lad.ãoz! .ho..;" é êle El B b I 1
-'

f' d d
'

C I
. ,

I d
b d '" f -

•

'la unn, arn os so teiros, (0- ncr que Ilgua a casa e seu tIO,
11.11 ARCA�..

ft � �..�m mevitave e eve ser prevista em
roc an: o murro a 1l0SSa atencaa. ,

'1' ]'d 'd L, AI
'

IV: :::; U IH llJ íiQlj d" E
De gran,i� e bonito quz é: ;.pare- mlCLlaJOS e resi .ntes nesta ca-

rb,'sl :ní.e eml
I oito ,eg;e, e em-

ALICE, AMELlA, AURORí-\, fi.lI�1!1l!I
to as as clonsétltUlções. ntre nós

ce como L.nal a íh.mtnar mnitcs pita], oarcara ocultamente, no paquete MARIA, MARINA, ::I1J1i CiJliIMl mesmos ea necessaria e mais

ólhos, mortos de luz. retirando da [iapé, da Cia. N,N. Costeira. MARGARI DA Colaram gráll, em dias da dias, menos dias da virá, com cer-

1" 'oi d cre tcs "S q e dizem CHEBnm UN5.. rv )'d 1 R' E d'
,

I_eD;:.iua o,s esc: fi, ':' c' rI ,- .. ::::TrpreenCI! o" no porto co to dEI teza. m iversos paizes que ta
_

d
.. sema:la passa 1, na sco (l

nao acre dtar em amor e que no en- H, Leonard I (.rande, o austucioso garôto, con- A' vend ....
::1 n�. s bô �;;s!, de Agronomia e Faculdade instituição não existi"" )'á a adota-

tanto são os m�is apJ.ícronados. 1 ..., .� (;I ... U

Q:!:l,ndo oíhd ° teu s1í1a1 pela pj, ACJmpanhado de sua exma.

\'
seguiu fuir e ocultar-se a bordo I de Direito, do Rio de Janei- ram e, como tal, entre nó, acon-

me'rJ vez, fíq1:,e1 perplexo, !l1�lFa bmii;a, encontra-se nesta capital, dü Com!e. RíPi�er,' do Lloyd Na- caS3,S
ro, mais dois di:;tintos catari- tecerá".

mais con:::eluíndo r�tc!nar á minha o. sr. �-l, H, Leonar�, alto fUfI"lClOilill, sur�o"naq.uéle rort_o: Bur- ;�lIradia�ãa nenses-CesJ.r Seára e Aqui- -,-,-O--O---....----.-st-,-,an!ig.1 sernüdadd ClOnarlO da Ne,t1e & -\nJk i Lmdo a vlgllim::m da pol:cla ma- T' ies Balsini, r�spectivame:lte, reu I'o iIll
Q,iP' sín.:tl,. santo D,:[�s!.., S' C d 1 'Ii 'lk C I I 't' 1 I:)' G d t b da li IS 4ft.n..a.

III ..

"y,ss o, �rsea H I. o" cOIr! Ima (10 '\10 ran e e am em 1iI� na-(o:itudJ, qH:.cl'O te apn:s,:nÍlr á C
I

FO �I' d· :I 1110 P fi' ISao
Ana D\rO�3'-. catai1I1fn�e. Rio de Janeiro, e que aqui veiu do pcs'\oal de bordo, ados con·

012"'8 eSlgnac O RIO 7 O
'

P d
Dom NeçfJ e,l1 serviço de inspeção daqudr. sp.guiu o seu intento, isto é, sair ii li ' , ,

- navIO « e ro

imlJortante Cia. do Rio Grande sem mais delon-
FOI deslgn�d.) p:::lo sr. dr, 1[» pertencente á frota do

,

oas.
A estação alemã DJA, onda Procurador Flscal �ara exder- L10yd Brasileiro, e assim

D 81 l- "
• 131 38,

.

d" ,h ,cer o carao de flscal as 'd d d Re umenau, c"egou, fi est" Não contava ele,enh·';tiloto,com , ,ns" ma Iara aman ã o: . !' cons! era o a eserva da

cap·j··,,,I, o sr, caLll.·tall·sta Joa-o IVle- ,." d
.

I d b 'xo p ra a Am ri' ; cons'gnaçoes em folhas das Armada fOI' requ:sI'ta' áco •

r a VIgl anela os tnpu antes o programa a aI. , a e -I,' ' ;,' ,
, ! _.0

d�i�os Junior, diretor da Emprel3 Í!)'., ca do Sul.

I
,-,�Ixas Benef,c!en,tes, O 3 es·· Diretoria dessa Elnpre� a de

1\.1,0, er, t . t B CJ"S
Çarda e diretor da Radi:::Difu- Descuidado de�te pormen')f o A's 23,15 corresponde às �I ular O An 01110 orbe Navegação, pelo titular da
sara de Blumenau, garô,o, abandonou o seu refú6io 3, J 5 hs, no Rio de Janeiro e

amos, pasta da Justiça� afim de ocu�

E:H:onl:ra-se nesta capital o sr.
e sNu:'giudno C01llVês: I _

. 7"253 aO'SOl AI,I5 �s,
DJA (I ã R O u b a ram _I he pa-Io para detenção de prê-

d J - d' L F' J' ota o pe a tnpu aç10, e ln· , nunclO a em o, sos envolvidos no& acontcci-
r. oao e una relre, U z de' , 1 A) C I I � I t t 't d
D'

.

d d Bl ,t·rrogado fOI descobelb a sua portugues. ançãopopuar aerna; O cava o men os ex remIs as, ocori os
lrnto a comarca e umenau

aventura. 123,05 Hallo, rapazes e rapnigao! nesta capit:ll.
R d f O sr. Jeão Moritsz, (roprieta· ------------

OUTR05 PARTEm Interr0t1ado pela nus�a repor- 23,20 a io cmininQ: O meni-
Quadro deB

J N S V Ik hlf h rio de padariá estabelecido á rua I!!!

p.ro!, [,aprcl'o ,roala'el'ra t 19�m, Cado5 Cúntrucci disse que no esus na • ,. o swo a rt; r d 46
"

' P
- - '-' 73 35 N t' 'b ,lra edtes, ,quelx 'l,·se a 0-

FA J d d I tt'ncionava visitar sua mãi, ora re- - . ü lClaS so re 1\ eC0nomla
I" C"I d I' h

.

Orma tu rat-' compan_1i.: o e sua genti is·· 1 23 40 E
.

23 45 Cla IV! e que he aViam rou-
- sidente na Capital da República. "�mã; . ntremelO; . b' d I d AI

'

sima Hha senho;inha !oni Cal-
C U't' t" ( I -, a o um cava o e pe o cmzento

-l ' ., I"
. , A policia vai recambiar arlos limas no IClas em a emaoj; f 'd(,eira, VI;,j'l nUje VIil mantlma, com

P AI 24 00 B 't d -

I
e uma corrente e que o r� en (} Encontra-se em exposl'r.a�O na

I Para orta fOre ,reve In ro uçao, em se-
I f"

'

h' d" 1

destin() á Capital da Repub ica, I
'o '

'd' D" TJT I�" 1'11 t ,I 15 amm:l or VistO oJe no Istnto d C f
I f gUl a, .e rr a lí:ure, ,a o,. d T' d d'

montra a on eitaria Chiquinh;)
° ta entoso, �o;lterraneo, pw, La-' L i fllOUIz i fie Ultimas noticias (em português); I da

nn ade.' amarra o a porta o quadro de formatura da 1 a,
('rCIO Ca.. ld>··jra , 30 C '" 2 15 E' e uma venoa. t d d F P'. ,�,

. oncerto mi Itar; , . co' u�ma e sargentos a orça u-

S. 5, se dirige CO'T10 rep:es�n- D K W d I h 2 30 C
' , bl d E di'

tante de Santa C'ltari[l(i ao pri- la A(Cema,n a;

') '"l OoOnceU'rt1o. ml-
I Espanco u a es-

Ica ° sla <.) qu� conc U1ram

itar ontll1uação;.J. ttmas
Ao

:
o curso este ano.

meiw Congresso Nocional de AI 'é'l\I1'll?" �� ( I ) 3 15 L
' I ------------

V"I'l>õí.:."J'&.,_uma P?r preço noticias em a ernão; ,. eltu- posa ! "Cu rso Prat'lco Pe-fabdização que a Cuzada Nacio- de ocaSIaO, Trat;1r com ra do programa (alem" porL), P " - d f '1' )' d 8 '1
I d Edu a-I' d' .

or tllssençoe e aml Ia, o ro o�cona e c çao Tea lza no Ia Any Muzar 110 MOURA I Despedida DJA, (alemão, portu- ,

d' 'j B t d R h
;::,

14 do corrente, I lOTEI ;.' )
I) IVlé uo Gaven ma e oc a

\ Amanhã ás 20 Lora' n L.
). � -" ',. gues .' L' I d 3 ,

' ,r.:. " a I)

Ao distinto catari'lense aUOhUf?.- ....... ' _.'_
.

. 'il lares, casa o, anos, resl' J'a Maçenl'ca R - C
. �,----- .---

--I
-

,« egeneraçao a-

da mos feliz viagem, �

11-�1:.�r.��t����'
dente em JOãO Pessôa, es�an- tarineme» procedc,·se-á á enlre�

I i i1835 � COll barbarmnete sua espo,a, ga solene dos dipJollla�, ás "Iu-
Via)' ou cntem pa�a Tubarão OH, � I .� r,�

,

f
'

I b
�, Iii, � I

m,..tlVo por pue 01 presop e o Sll , nas que concluiram e t
Ocorreu onL."m a data antver- José CavaÍazzi, escritUJário do

1�:J�1935�'
delegado de JOão Pessôa, que o curso de dalílografi� sne

saria r;at�lici:1 do sr. C30, Ue, Tesouro do Estado. I lll1
• l� IIr. '1- ,p I" C' I

o

• J'Il!I � .. armacla ,e!1::ammnou a OICla IVl, Prático de Datilo rafia

�ortolr.dDemariil\�oi.lehux'dbrioso Seguem amanhã para o nOltd
II��--:::�,��·�I RA'ULIVEIRA
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