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tos ilustres,
Não pôde, assim, merecer a nossa aprovação, nem,

estamos certos, a do povo catarinense, essa maneira de

homenagear os vivos esquecendo os mortos, atribuida in

sistemente pela folha oposicionista, na rumínãncía de vá
rios dias, aos adversarias do grande môrto.

Entretanto, essa pequena e humilde homenagem da

Porfiam no momento os oposicionistas no aferra- vila de Biguassü a Hercilio Luz, trouxe-nos á mente, urna

do propósito, talvez piedoso. talvez turbulento, de estig- outra e verdadeira expressão de quanto lhe são gratos
matizar com certa razão um áto, não sabemos si de iní- os catarinenses pelos inestimaveis serviços que prestou á

ciativa prefeitural ou popular, substituindo, numa praça sua terra: o monumento que em sua honra devêra ser eri-

da modesta e até aqui esquecida vila de Biguassú, a pla- gido na Capital do Estado, a cidade, por excelencla, a que
ca denominativa de Praça Herciiio Luz para Praça Ne- . êle muito amou e serviu.
rêu Ramos. E Santa Catarina, volvidos tantos anos após a sua

Caiba a quem couber, essa imciativa foi em ver- morte, ainda não resgatou essa divida de honra.
dade infeliz e desastrada. Não que façamos côro ao cégo Môrto o Gigante, para usarmos ainda uma feliz
facciosismo dos que vêm negando, emperrados, as virtu- expressão do deputado Cid Campos, reuniram-se em co-

des cívicas e os grandes serviços do atual governador '. missão os amigos (e grifamos a palavra para distingui-la
catarlnense á sua terra natal. Essa homenagem parece- .dos adversários de Biguassü) e angariaram donativos.
nos até por de nals singela pa-a corresponder a tão rele- Se bem nos lembramos nem faltou a contribuição oficial.
vantes motivos, corno singellssima o foi para perpetuar a Foi encomendado o monumento no Rio. Si não estamos

memória do eminente estadista e catarinense ilustre dr. .enganados, chegou a ser fundido nas oficinas dos irmãos
Hercilio Luz, a quem em vida lealmente combatemos, nós, . Calvino,
(IS pigmeus, na expressão do nobre deputado sr. Cid A Gazeta de ha muito está interessada em venti-

Campos.
.. lar êsse assunto. Esperávamos apenas informações precí-

Contudo, não poderemos louvar êsse gesto, embo- sas que ha tempos solicitáramos do pintor Lavino Fánze-
ra nascido da irreflexão, porque êle constitue um máu res, pelo seu perfeito conhecimento dos meios artisticos

exemplo de civismo, no culto t memória daquêles que do Rio.
aos pósteros legaram um nome insigne a zelar e o exern- Ainda que careçamos de dados exátos, é chegado
pio nobilissimo a imitar de UM acendrado amôr ao cés- o momento, pela oportunidade oferecida, de debatermos

pede € ao seu povo. na imprensa assunto de tão elevado interesse público.
E Hercilio Luz, grande entre os maiores, pelo seu Assim, perguntamos, não aos adversários que me-

inconfundível amôr ao torrão natal, pelas suas realizações nosprezarn a memória do grande catarincnse, mas aos

audaciosas na grandiosidade, pelo seu destemor nas lu- seus amigos, aos que em vida viveram de sua reconheci-
tas da democracia, deve ter o seu nome ligado, não ape- da generosidade:
nas a uma praça da pequena vila de Biguassú, mas a to- reta'lhe
das as comemorações cívicas em memória de nossos mor- O que é feito do monumento ,df.. HerciJio Luz?
--------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------�--�---.--------------------------------------�------------------�,---
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A voz DO POVO Sem quaisquer llgações

. 10 assassinio
p� do capitão Medeiros

N. pista das malfeitores
RIO, 17 - o assassinio do malogrado Capitão Medei-

t'·< -í/' • ros, ocorrido em circunstancias 'ni�teriosas na Estrada da Vista Chi�

O gal Rabelo Na chegada ne.sa, v�In: preocupando a �pinão pública, pejo ba:baridade com que
• fOI praticado.

de PI in io A policia, esforça-se no caso investigando agora sobre a o-

5 I d
currencia verificada na Praça Saenz Peõl ás 24 horas do dia II,

a ga a justamente vespera do dia em que foi encontrado o corpo do des-
RECIFE, 16 - O «Jornal veuturado Medeiros crivado de balas. atirado ao fundo do grotão, á

do Comercio». em nota de des- S. PAULO, 16 - Por oca. margem da Estrada da Vista Chinesa.
taque, rejubila-se com o povo de sião da chegada do sr. Plinio Várias pessoas, que se achavam á porta das confeitarias

Pe�n�mbuco por serem inexatas as Salgado a está capital verifica-I daquêle logardouro público, inclusive algu�s «garç.
ons» ti�eram a aten

noticias de que o General Manuel ram-se alguns incidentes, lendo ção despertada para um caso devéras CUrIOSO e excepcicnal. •

Rabelo não mais voltaria li coman- havido correrias. A'quela hora, um automóvel, tipo V-8 Ford, côr -escura,
do da 7a Região Militar. O fáto deu-se devido n ins- apareceu em desabalada carreira enquanto de dentro um individuo,

Periga o gabinete inglês 800 quilometros. O jornal enumera a longa sé- petores da ordem social terem q:J1! ía acompanhado de outros, zritou a plenos pulmões:LONDRES, 1 Ô - Hoje á fi

noite ainda se falava, nos Na Argentina rie de serviços prestados ao Esta- tentado desarmar um soldado -Acudam-me f Querem levar-me para as 'fumas da Tiju-
circulas politicas, na possibi- BUENO� AI�ES, 16 - do p�r .esse �f�cial supenor do?a For�a Publica,. tido. com� cal Vão matar-mel

. , .

lidade da demissão de, al- C?m a asslstencia de �:n pu- Exerc't� Brasileiro, mtegcahsta e em cUJO poder fOI
. C? carro desapar,e�eu rodando. Bomflm afora, de!xan�o 05

guns ministros, principalmen- brico numer�so realizou-se -
- encontrado �m r�vo.lver 'Roayl. que assishram ao 'caso atomtos, sem atinar com a providencia a

te dos srs. Hoare e Eden. no teatro Cohseu um áto de '

•

As autondades afumaram que tomar.
"

Insistia-se em que o novo ti- adesão á Italia. durante o Comunlcado italiano o mili�iano referido tinha feito Por outro lado, er_nfrente a� »Café Eden « cai� á rua o

tular do Foreign Office , seria qual f�laram vários oradores. entre�a de uma arma a um in- chapéu de um dos p�.sagelfos do sinistro carro, .que fOI apa?h�do
provavelmente o sr. Austin entre eles o General Maren- .<:om�mcado n. 72 do

R.I tegralista, que passara, .por isso a por um guard.a �u�Ic.:pal e el'ltr�gue na delegacia do 170. distrito,
Ch b 1

. go. MIDIsterlO. da Imprensa e propa· ser objeto de vigilancia. sendo daí remetido pelo respectivo delegado. acompahando de ofj�_

Afirma-se. nos' mesmos A cerimonia foi iníc.ada ganda Itahana: R�MA, 17 - O O soldado da Força Publica cio para o lo. distrito por onde corre o inquerito sobre o triste
.

I
'
.. . com os hinos italiano e ar- Marechal Badoglio telegrafa que interpelará os agentes da ord:n acontecimento

Cl.rctu csS' qlctue.O pnmt.eno rm-
gentino enquanto o público I

no [roni eritreu houve somente I icial por não querer co�fdl'm:� O objeto enc�ntrado póde ser uma feliz revelação mórmer. ..
rus ro

-

a wm con muava a
I

'

I' V' ã d t Ih t d
' , "I .

'á'
"'.

b da vi
. 'I

•.

cnvidar todos os esforços ac amava a talta, dor Ma- uma, aç o e .pa ru a per o e se com a vigilancia, o que levou as te porque J se sa e não ser a VItima, pe a simples razão de,
it I dif noel e Mussolini Taccaze. A aviação somalêsa tem autoridades a agir ,j'timamente não usar chapéu

parãa evt ar qb�a qtuer mo 1 1- •

.

•

bombardeado fortes concentra-
.

. Se 'Medei.ros ao que informam os seus inumeros amieos poh-caç O no ga me e. No "dia da Aliança" d bissi N .., .

.... o

çõe� arma as a issrmas em ego tacos, era mcapaz de
.

uma deslealdade, deve estar afastada a hipóte-
O bombardeio de Neghelli ROMA, 15-0 Secretário helh.

"L
· ."

se d� u�a rev�nc:;,he em consequencia de ter sido traidor.

ROMA, 16- O bombar� d') Partido Fascista tomou as A Etiópia recusará Imparam o 'u '. '-,,1'
.

deio de Neghelli, foi efetua- disposições necessárias para ADIS ABABA, 16-Cons' dorm itorio do m ape D
viuva do estivador João Caetano

do por 15 aviões italian.os do em?andeir�mento de toda a ta em meios que se dizem ás Damas de da Cruz e residénte com "5 filhi�
c�mpo de �ugh, que tncen- It�lta no d�a 13 �o C(lrrente, b�m infQrma�o� que o

.

go- Gunte f' Ca r idade nh03 roenores em Sapé, municipio
diaram mUlt�s barracas e nu- dia da Altan�a..Nessa data verno da

_Ettópla comumcou 0--0 Esteve hoje em. nossa redação de São José, pedindo apelássemos
merosos abngo�. as mulheres. ltahanas en.tre� á delegaç�o etlOpe em Gene· Gunter óredaus, solteiro, 27 a indigente Otilià' Maria Pedra, para a Associação das Damas de

Parece que amda s� en- garão � Patna a� suriS al:an- bra, o proJéto de resposta ás anos, alemão, de profissão pintor, Caridad,'! no sentido de lhe ser

contrav�m na, l?cahdade ças. E .0 31 dl� do cerco prop�stas �e paz, o qual lezidente nesta Capital, á rua Es- B r i ndes prestado auxilio e a seus filhinhos,
bombaraeada os ultimas ele� econômico da Itaha.

.

constItue vlrt�almente uma teves Junior n. 54, queixou-se á em f�ce de seu estado de'extrema
mentos. do gr()sso .das tro: To�as as fo�ças culturais recusa, .mas �ao uma .recusa Policia �e 9ue lhe furtaram �o A ag@ncia nesta Capital da penúria, passando negros dias de
pas dQ ·.�ras»: Desta que e� do p�IS se reumrão e.m Ro�a categonca, Visto conslderar- seu dOlmltono, um terno de brtm acreditada Companhia Sousa Cruz, fome e miséria.
tão estabelecidas entre Fllt no dia 18 para confirmar a se qLle as propostas são ba- branco um par de sapatos um de cigarros teve a fi d C t Ih t d
e Nt6[heUi, numa extensão participação de t01a a cultu- seadas especialmente sobre o rdogio' despertador um estojo de oferecer-n;s ex m I

gen I

dza R
e

. on�oan e e p�lm� emis, ��
de .c€m quilometras. ra italiana" na ação do regi- tratado tri-partite de 1906. gilete, pastas de dentes e outros vista' Souza C�u: :red a

t' t qUI e?vl:mos o

;p� o

aq�ãe abPlaOs /aparelhos' percorrem me em defesa da liberdade e qué a Etiópia não reconhe� ob�étos de pouco valor não saben- cas folhin'has para 1936uas
�r IS 1- aerss�laç o, que antos.Je / O?'

i
d' .h ....d·d 1" de do f t d Pt'

'. s VIÇOS vem pres al\"4O • DOsS_'
, a lS...�.,.l a e\, vo �a, u Ltro a a na. teu. elQ a quem atribu� o furto. G,atoa. pobreza.

Proprifitario e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Redator-chefe MAR1'INHO CALLADO rOR
Ar�O III Florianopolis, Terça-Fetra, 17 de Dezembro de 1935 I NUMEHO 394
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III Missas'.--_

RAULIVE I ' RIO, 15 - O obelisco da
,

.

IRA· Avenida Rio Branco amanheceu
Du-ante a semana serão cel--

ontem pxado com dizeres subver:
:'Farmaceutico: -- FlAULlNO HORN FERRO b d

. .

ra as as seguintes missas: sivos. O mesmo acontecendo com

F L O R I A N O P O L I S terça-Íeira, missa por Julio as pareds da Camara e a esta-
Erne,lo Cordeiro, ás 7 horas, no tua de Cabral.
altar de N.S. de Lourd.r ; A audacia Ici ao ponto de se-

terça-leir.i, misr.a em ação de
rem escriox dizeres extremistas até

graç". á� 7 horas, no altar do Sa-
11')5 pontos mais centras da cida

grado Coração de Jesus;
f d

le.
quarta- eira, missa em ação e

graças, ás 7 horas, no altar do

Sagrado Coração de Jesus.

1830-De'nissão de Bt7rbacena-Acintosamente exone

rado (o cargo de ministro da Fazenda, pOI_ decreto de 31 de Se
tembro e em virtude do mesmo submettidõ a uma tomada de CGC tas
immediata, o marquez de Ba�baceila,. tendo-a destruido as accusações
lev.antadas co�tra a sua probidade de administrador, dirige uma carta

alt�va e energlca. ao Írnperndor d. Pedro I, annunciando�lhe que o

paIZ estava proxrmn de uma revdução.
'

_

,

I 8� 3-:-Prísão de José Bonifacio -:-0 venerando' patr;o
ta Jose BomfaclO de Andrade e Silva tendo �espondido à notifica
ção, de se achar privado da "lutaria de d ..i�' dro II e suas irmãs,
q:le «só cederia à força,. porque não tinha»', é preso na Quinta da

, _: Boa-Vista, em Sã') Chnstovam, e recolhido à sua casa, na ilha de
Na� grandes lutas que

. desJ�-- 'Paqueità.
bram no campo da actividade Sl-':" I 849-Insfituto Historico-O Instituto Hstorico e Ceo
eial ou comrnercial. o espirito m, - 'graphico Brasileiro, inicia as suas sessões, sob a presidencia dó irn-

Na quarta-lei: a, ás 19 horas, I a lemo e bem equilibrado utilise operador d. Pedro II.
'.

reunião do Núcleo Ca'ólico ra telep: one com-o a mais inprescin- 1869-Academ/a Brasileira-Realiza-se, (10 Rio de
Catedral' Jivd da�, necessidades. Janeiro, a primeira reunião para tratar da funrJação da Academia

Empenhados' 'em sempre bem servir a nos-
'

B '1' d L

�� �:��en1�'��te���;a e:Ulic��:�:or�f��uZ� 'I' NATA L E A N O' B-· OMi ri'"rST;�'UTO DOS COMER-
mos o desconto especial de 5 010 para as "
compras á vista, e mais 5 010 para todas I . u IAR lOS
as receitas méü'cas confiadas lá nossa es- I 1-

�� C'_'U_P_UI_ó_sa__n_la_n_��llwç�ã_O_. ...__�III .

Comptetando no corrente mês 100 anos

de franco e proveitoso functonamento, gra
ças a honrosa preferencia da ilustre elas
se médica, furmaceutica, odontológica e do
povo em geral. vimos manifestar publi
camente os nos tos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmacia a sua

casa de eottficnça, de respeito e sobre
tudo de 110nes tidade .

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
E PENSA0 A HERDEIROS

Atendendo que eatá instala
da a Caixa Local nesta Capital,
do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Com .rciarios, que
vae iniciar seus trabalhos preli
minares para organização do ca

dastro, recolhimento dJ� quotas e

I contribuições dos associados obri
gatorios e das empresas, em atra

zo neste Estado, e destribuição
de guias de recolhimento, torna

público qUf>, no presente periodo
trans'torio, as <aposentadorias con

cedidas são as previstas nos arti

gos 57, 59 e 60 do R�gula
mente- anexo ao Decr. 183, de
25 de dezembro de 1934, e se

rão processadas nas seguintes oon

·dições, de acordo com as intru
ções provisorias aprovadas: _.
o) :_ Requerimento assignado

pelo associado, com fir na reco-

_________________________

��������������������������nkcidR, � o au��o �anal-

Mãscara

_�

----.---I

o MA:OR TENOR DO MUNDO COM
MAGDA SCHNEIDER em:

Não me Esqueças
Breve no F� E X

III

IS

No Congresso
IX Continúação

Nos mencheviques: . Ma,tow (Z"dtrhaum); Trotzki (Brom Na <Compilaçêo de Relatórios sôbre o Bolch�vismo na

sttil_1' Dan (Gurwitsch), Martyn,,)w, Liber (Goldma-lll)' e-fc. :t<ússia7), apresentada ao Pariaroento ing!rs por órdeC!l de: Sua M 1-

Nos menchevlque,,:. BDrodin (Grusemberg)-m�is tarde dl- jestade Britânica em Abril de 1919, é particularmente carateris·

rigente do movimento revolúciqnario bolchevista na China. atualmente tic,) o relatório nO. 6. Extraio dê!e as seguintes passagens:
c:lmlssario bolchevista na Extrema Mongólia - Frumkin. Haneck; Sir M. Findley a Mr. B dfour, Recebido a 18 de Se

(Furstemberg). JafOslaw ki (Gubelmann) -dirigente d'o movimento tembro d,.! 1918. Telegrama: A seguir o relatório r.lo Min'stro d.i

deista na União Soviética e em todo o mundo-Kamenew (Ro- HJlanda em PetrogrdJo de 6 de S.!tembro, chó!ga 10 a:rIÍ h')je, sô

fe.ifeld), Laschewitsch, Litwinow (Wallach) - altldlment� co�is$a- bre a situação na Ru,sia, especialril'�nte referente á situação dos súb
rio dos negócios cstranjdros da União Soviética e ex-presidente do ditüs britânicos e do,; interesses britânicQs, quo! se ach 1m sob a pro ..

Couelho da S�ciedad.! das Nações-LjarJ('w (Manddstamm),Radck teção do Ministro.
(Súbelsohn), Sinowjew - de 1919 e 1926 dirigente da Interna- Em Moscovo tive várias vezes entrevistas com Tschitsche-
60nal Comuni�ta-:-Súkolrllbw (8rilliant), Swcrdluw ·-intimo amigo rin e Karachan. Todo o governo do soviets baixou ou nivel de ulOa
e wlaborador de Lenin.

' .

organização de criminosos, Os bolcheviques senlem que o seu tempo
Em �'Iioripi()s de Agmh) de 19 17 inaugurou-se o VI. passou, e iniciaram uma carreira de bncura criminosa...

.

'

Congresso do Pai tdo Bolchevique. A presidellcia co .)pu'nha.3e de: O perigo é tamanho qu� considero m u dever, chamar a

lre, russo, seí, judeus e um g>"orgiano. atenção do governo britânico e de todos os outros govem:)j para o

Em 23 de Outubro de 19(7 teve lagar a histórica se�são fáto de que, se não puzer fim imed;atamente ao L()lchev�smo na RÚi-
d, Z. K., em que ficou resolvido fazer a rebelião armada. Para gia, correrá rÍs:o a civilizaç'io do mundo inteiro...

,,'

d r �ir a rel;di<iO, fund u-se uma «R(·paltiçfe.. Politica» e um «Ce�' Julgo que a subjlJgação irndiata do bolchevismo é de máxi

tri) de GUt'rra Revolucionariü». Estes centros poLtico-militares da ma importancia para v mundo, até mesmo de mlior importâ leil que

revolução bül...:hevi,ta compunham-:;e de: dois rus os, seí. judeu�. lHO à finalização da ainda enfurecirJa guerr?, e, C01'IO acima referido.
(Seorg.lano e um pelaco. caso não seja �ufocado no periodo de germinação, ,o bolcnevism')

DR. GOEBE3ELS
do P. N. S. em Nurenberg

Reurlião

C. Telefon!ca Catarinense

Praça 15 de Novembro, 8

A CIA. TEL[FO:'�lCA CATARINENSE,
em

.'

comemoração ás tradicionais féstas do Natal e

Ano Bom, resolveu rlisp�n'ar, até o dia 31 do n.ês em

curso, a joia inicia] de 100$000 (Cem mil réis) F a

ra todos os "parelhos cujas instalações forem sol.cita
das até aquela data.

Queira V. 3. procurar-nos e nós ncs servimo,
com o maior prazer, a [ornecer-lhe todos os d.-talh._s
e informações prer isas, absolutamente sem nenhum con »

promISSO da parte de V. S.

Não discutam

A CASA QUE REALMENTE VE�DE BARATO

E' A CASA MISCELANEA

BrinqtJedos, LouçA-S e

ArtigOs de presente, e

'eletríc'idade, a�aba de
receber grande novida
des--'Rua Trajano n. 8 .. Tel 1.428

o em

IIW

NAO

"'" "

C O"R? R·E S F R I A O OS?

G=U-·-A--R-A-I-N-A.

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 1.5 DE DEZEMBRO-S. VALERIANO

Pela nossa historia

Caixa Locai em Fforianc
polis

Praça 15 de Novembro, esquina Felipe Schmidt -_ l: andar'

fabeto dever á outorgar, em carto

rio, procuração á pessôa h,lo lita
da para fazer e assi5n rr o re

querirnento, o qual será assigm
do a rogo, por ti eis pessôas
com mais duas te t emunhas. sen

do todas as [irmac reconhecidas
e devendo, neste caso, compare

cer pessoalmente o associado à
Caixa para ratificar, por termos,
os dizeres do requerimentos. (O
signatario á rogo e as duas tes-s
temunhas in&carão os r peti 105
endereços e, si passivei, o e ta'); ...
lecimento em que trabrlham.

.
No caso da assignat rra á r�o,

quando, por força maior, � as�
sociado não puder comparecer li
Caixa Local para o termo d�
ratihcação, serà exigida a sua imo
pressão digital no requerimento,
atestando a identidade da impres-

Conlinúo na 60. 'Já;{ini'-

ern 1935

espalhar-se-á de uma for,na ou de outra p-la Europa, porque êle é
organizado e dirig:do por judeus, que não estão lig'ados a· nenhu
ma nação e cujo única missão cOtlsiste em dó!struir em p;ovúto
próprio a atual órdem das C)!SlS. A úlica possibilidade d� conjurar
ê;te perigo, seda uma açio comu'll em todas as potências ...

D.:.r i\1,)ment, di uio jUd.!II d,� Varsóvia e o m lis impor
tante d,), jornais j\J leu3 di Eu ',)pJ. O:ie,l�al. publi-.:a e:n 13 d! N }.

vembro d.-; 1934, no No. 26C)-g, no I:lrtigo i'ntitu!adJ » Lls�r
MJissejew:tsch k",ganowitsch-Sl)stitutí> e Mio D;reit� dó! Stalil",
entre outras coisas, o seguinte:

«E' u f) gra-ldo! h:ln:�.�,. ê;te L'lser M}iss,�j�w:tich-�Il
dominará um dia na terra d)s tz�re'§.:,. SUl filha, q le faz e'll b;'evj
21 anos, é agora a mulher d.! �t lil'... e êle é' «bo:n pafa co:n os ju
deus» -Laser M }issejew:t.ch ...Co ll') ved-!s', é bom ter um homem e:n

posto decisivo;»
N.)s �ré:nios supre:nos da U.1ião d:ls R!pu':>licas SJciali5tas

S-Jviéticas, de 53 func'oaui03 su?eriores do plCtido e do Eitado,
mais d; 20 sio jud::,us e apenas 17 russos, sendo a prop.J:çl0 do
judaillmo na população total da Rús;ia apenai d! I. ,8 por cento.

Comissário do! P"vo, d) bterior (anteriormente Tscheh
ou respectivament: O.G.P.U.) é o judeu Jagoda.

-

Contin1a no próximo numero

'_'.:". '';'.j'':.

".\
C O R A,--C AiO

\
.

\
o
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A GAZETAr-Florianopolis

Santa Cataril'18
.A _ a

I�NHA V. EXCIA. ,MESMO VERIFIC'\R EM NOS3A

CASh A EXCELEt'CIA DOS TECIDOS E O EN-

CANTO DA PADRONIZAÇÃO \10DZRNA, ALIADOS Adquira na nossa casa um corte de
veludo chiffon francês, Oll da belissima

PEAU OE GAZELLEA' JNCOMPARAVEL COMODIDAD2 DOS PRF.ÇOS

1.:
N ILINHO

IRLANDEZ
PARA HOMENS

l-!
A
T
A

CO.ltas I
de réi

, , I

Urepes
de fírnssima
estamparla

linho
, belga

EM ,\
de prefe-

Cretone
de

côras

•

. renCI3S OO--,··�

stock
-r-: e de

LUVAS DE PELI
CA DE CABRITO perma·,

nente � I
triu,.�fos

I CARTEIRAS
FINISSIMAS

�
§:j}.

,/ �
��� �
��t" E � T
Seua Lamé de
Seda Pe;i.ça' Cl5o. cores de
Crep Mongol todas as cores de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento

cores de
-Crep Marrocain, sortimento de 40 cõres de
Crep MongolSuperior, sortimento de 50 cores de
Toil ele Soíe q todas as cores de
Seda Pelica estampada

-

de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de 40 cores de
C�ErE MONOÚL FRACÊS sortimento cornp'eto de

.' ..

todas as cores de'
I Seda Laquésorürnento de 30 cores de

Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese
,

nlios mocerntsstmos de
Taffetá liso para -baííé �5 ctms. de ·largura

'I

1

\
ii

. Sedas ultra modernas!

t
J
'II,"
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Secçao ele
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
.

parajtcrnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões

.-

Machinas de benericlar �maddra
Lonas e lmpcrmeaveis'[ Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e jancllas, tinta Machinarios.em geral para a

.

lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias

"

'� res Material em "geral para transmissões: -reixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, cerreias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-naposj Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanico
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER

Charutos «DANNEMAN,\[�· Bebidas nacionaes e extial1geiras Material electrico em geral
-------------------

Empreza r'oJacional de l'Javegaçâo "i�icqc>po·�çe"-�'vapores HCa:1 Hoepcke", "Anna" e "Max'
F brl d P .t. " r:::'}' • r' Í?'

• H fC brl d r...!
.

lR '.L. i!'i!l!l ." ikst .... ! ;0.'1 ' 'A t "
a rica e ontas Ii-�n:e v�arla ��. r-a rica e ...;�e o' ... 1 c'é.� iV�B ria �- t:. raie r "r�é:� �aca

_ �.e���·��.Q�$X�����,*�����l� Fabrica de i\1�YJE;;� Catharlnense f
O � Co e

I� eh' � Pt::";.1 ��� c� -"'i""'i!;Q,í�""'r!JnAr f\
•.• ,q

� C HARUTAR IA IC � r

�DEI�oSil OE'_É:',éR7p�roj{IO-··-
.;

.

;:"7.:.g(.�n te de V apo re s

!:(':.!.� (Da-se fosforo) t.·� Rua Conselheiro M?fra, 12ô -- Esquina Pedro Ivo ! �
EncalTpog� se de; c],lssi(icaçào, medição e EMbARQUE de

I:W,i� '@l' Teteohone tt. 1632 i tI todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tó-

• CHARUTOS-Suerdieck, Dannernann, Costa Pe .. � ��=_= __''''__''=='--=-�=�='==''=''''''''= o="'=�"'�-=-=.:.=--� ros, etc.: cercaes e mercadorias em geral, para qualquer iG na e Poot.k. � porto do NORTE e SLL ;1
O FUMO EM CORDA--rlor de Cachoeira e Mas- e Serv.ço garantido e rapido f1
m cotes (CAUCHOS) Belo, Vitórí(� e Es- �;$ �l��@�__ --�k:��t��:�'���:�*�l�� .----�����:;.".:._�....'. ,.\ S�1.0 Frl:>"••PN1'CIÇ�(,�O,ços n·,o��ACNTOASC,/I.TARINA 11[1� meralda (MINEIRO) Flor de Coritiba- tM � ';'-: J' ," �� c

O nos (BARRIGA VERDE) �:� ��� U � timas ed iÇÕGS da �;� �
� PALHAS-Catarinen�es, Mineiras e Portuguesas. �:$ _ I ii""""""'--"'-....".,-..,..-=--�-.-,-"",-=��.",...,....,. = ......;>;;=;;;:.-;i.;;;�����;;;;';;;;��iiiiiiiiZi�
S'� NOV'DADES C'

.

D i' C tei ('�./.'.. : �
fi' -" .tri '" O'il; l'� 1:" ....

'W'\I�j' 1 � --

IgalTeiras fcep' Ivas, ar eira �,,;; 1 ��iI! t» � ',.• e !
.

�. 11"1� _ JllfFjw'y;t-:i'�
� do Pandego, Charutos e Fosforo que �l�

....,. �l 04*'" ...... J ", J O<.l'_" '';lI' . b::.lt "<,b' "'" r' <. • -

-

- :',�11i... .l' ii ._...

�,:oJ, desaparecem, Clzarros Si.rpreza (espa n- ��.,:;,.. "._
I J

� o c-
'--'

� ,_::" ",,;' RECEBID,1\S PELA LlVfJ\RIA Cf!:N·" Ii ][)]'i::§.,.
.

fi "-cD ta filante) Cigarros do Pandego, Caixa �)' ,
....

F�AL D!:_ ALBERTO ENTRES í '""• de Fosforas Surpresa, Piteiras de Alon- �l G :��� r� SlPP:�L E ARI I�!�, rUE'.}.nr ����:� gar, Como se Canha no Jogo do Bicho � �:..� Cléoo 7tra--por Oskar von nTertheir,I(>f' ;;.',!'J')_, , ..... _ .. l.\. .!'.U,h.\J

_LMU. ��.".
fi��,"�, e muitas outras novidades. ; ; A viela de Joana D'aJF-p��· Erico -Verissimo -::,� !:...,,&,�� CIGARROS--Grande variedade de marcas, Ci- � �� Anchicta=çcs diversos autores i� ti N_;�LiI\§TjL��

,

..
c>\:\e garreiras, Bolsas para fumo de borracha �� �\ O Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz � Q. ��

".--

� e couro, 1 liteiras, Isqueiros, Pavio para � e Amarai =ii, rr-'.�_... D ,..... �

�� Isqueiros, Pedras pera Isqueiros, Limpa- � G Lelras Riograndenses - PI)!" Guilherme Krug e � �� dores de Piteiras e muitos outros arti- � G Nelly R. Carva:ho � ifil B� !D..:t\._

: gos para fumantes. :: Democrac�ef��erat e Socialismo - por Egydio �
e LOTERIA - CHALET ZOOLOCICO·- BALAS � Vocabulario Sul Rio�L" ::ndense-por Luiz Carlos �� A
�:� COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO � [ de Moraes

I � �:��� ENG R A X A T A R I A • A Invasão de São Borja--pof Osorio Tuy,uty e :� �.. :

� }�."
��_�,���,����m��"MI)}��������.��,! ! Oliveira Freitas • �; �.:\.,.��
����'f@��'��'���If!j�'��5����W�'���� � � �

�.�-----m��·I'��.��---- el'i��O !!@fl,.fJ!J ��::t�1i·-��'ii��ii:4_�iiIl:2m�i1t1_.uJ;�AAAii&Aii4
��� ••8CO.e�
O
a
G

A.O
r� J bI FUNDADA EM IS7;;;-- i� Jt_níO "m � �G ! • '""'" ,''" '" ,,"""""':W" 'Me' 50 wz= •�� Seguros Terrestres e Maritimo e � e• �G •O InCocnAtpelTsAtaLvReElmALeIZn/�eDOa PRIMEIRA dC"J Brasil 0I ��Je�lHr�ia. ei�errij�la de Pu !

. 9,000:000$000 L � '"
Ri)

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 w.,w��,c�çães)l corn séde em São Paulo, I
RECEITA EM 1934 18 1 �r 403 'h40 Ir l
PROPRIEDADES IMOVEIS i3:-±���912;949 �'"" autorizada e f:scaHzada pelo governo í
�l�n�����B��g���MAfJ'3�MIDAS EM 1934 2.436.044:063$157 � J� Federal e possue a carta patente n. 112 I

. 4.183:406$606
I

�

Agentes, Sub-Agentes e R@guladores de �Yarlaa -em todos os Estados
a::D Brasil, no Uruguai e nas prin�Ipais praças es:rangclr"s.

,.

J.\gente5 em Florial')opol i� : •
I

..

:
C ��

Z., ampos Lobo & Cía. ••
� ee
e Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 'J �

:. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA , �
e Escrítórios em Laguna e Itajaí I �
� ��
�i Sub-Agentes em Blumenau e I-age� � �j
ft .

-

.�
.•rf���'���-���·I·�:;�.��·---f- -.----(�1� r4W1("- fi'i\'-:;""'31 'f .< .... �'-,-.ri-7;tr- il -

'"'---::-:::--�--,."....� =� �� "" íP/fo. �
. ,

. ..
- ���)*�;,;'t�*��� ������':::'����"'�)------

preços
especiais e

:lOras marcadas �

Raos X
Diatermia
Raos Violeta

Rua Felipe íchmidt, 38

-----0

Formidaveis �ur�ch:�S3 piroprios, tre� vezes

�or $Om�lm, Ittdas as 2eOLlíi
dliS, t�i!'Ç�3 e sextasa�airal,

A rnax�r"'na n1§íiS�'a �' til:nt'i.at,��"" poi�� os 'sor
teios se':.o pti'�semeii!dol PIto povo.
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A GAZETA

" ...

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

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em jante dia
riamemente a R. Ti ajano.Sl

F�kne 1.618

Residencia':-R. Es.feves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
BI:>abaid

Clinica Gera! -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:· Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1 353

Conslld .--R. joão Pinte 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Dr. SYLVIO B. I
FERRARO

Clinica de Crianças--Mo
[estias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroierí>pi� - Rail.'l9
Ultra·VioletGs

CO�SULTAS:

Das 9 ás 11
Dos 16 ás 18

Rua Tn'l [ano, 21
Fone 1384

Dr.Arminio Tôvare�

Especialista em mclestlas rli

GARGANTA- NARIZ
- OI'

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaõo pela Fnrul ôuôz àe

meàicina üc Universiàaàe ào

Ria
õ

e 1aneiro. Ex-interno,

por concurso, ào Hospit<;Jl àc

Pronto St ror ro e àa Ass.sten

ela Publica àa Rio àe 'Icn z ir-o.

Com alguns anos ôz pratica nos

serviços especializaàos no Pro

fe5sor Sanson, no Rio õc 10-

nzlro .. na Pollctlnlcc àe Botafo

go •• no Hospital àe São loão
esctleto õo LIlÇJôo e no Hospital
60ffré.·6uinl e).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, II

nariz, cabeça e pescoço)
I

do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

-om sala de ciiurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone part:cular 1426

Par� lIatal
e

Ano Nova

RUA

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n: 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

m____

;Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrar'o

ITelephone n' 1548

���ciO �::I
•

re i ra tem seu escrip

tório de advocacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - Phon-: 1277.

Caixa Postal, 110.

TELFf?l-10f"i�, SR

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-�ua 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificio I'clxc Agricola)

Aderbal R.
da Silva
l1.dvogado

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

Dr

.Jes Satvlo de S;
Gonzaga

E,

Dr. Osvaldo Silva
Saback

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 32
Telefone, 1287

--��.
-

--'Or.- Ren-ato=

I'==8arbosa==
ADVOGADO

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

mados para o interior.

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

EL-EGA

Grande cOncurso desporti-' ==-��_��_��o�������������
vo de "A Gazeta" 'i' PI ·te ?ao COf'1tra os raios

Qual o mel!10r jogador t -;u��1e'h�jog:C;o�1 terrestr- --'6 n·.....aleficos
de futebJ? de futebol?

Um interessa" te folheto GRATIS !

I: ste util folheto, c,J Prof. !3.Ut'HL, inàica a V 5.
õ

e co

mo po ,,"rá prch,g"r-s.: efjrC!z,r.�'1te centr-e 05 raios malignos
que crnunnrn ao sólo e c uc 5ão a origem ôe muitas õcençus,
como:(nome do iogador)(nome do jogador) Reumat.ismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile

psia, dores de c.L 'ça, tonturas, asma, insonia,
nevralgia, angina pe-toris; paralisia infantil, zum

bidos de ouvido, arterio scleros>, doenças da bilis,
do cstoruago, coraçao c bexiga, cancro, diabetes,
nervosidade, prisão de ventre.

----------

(clube 2. que pertence)
c lube a que pertence o jogador

(nome do votante)(nome do votante)

Qual o clube de futebol
mais simpático?

5 ti, �. está ('l?sDnimai"o. cem fa'ta 02 energia e àeseja recuo

p crcr '1 =cú t

e , forço e vigor, àeverá ler o folheto 00 Prof.
f. J"lll PROT.:::rÃO rot-H'R l OS RRIOS TERRESTRES
r.. r,f.fIC05. 'E' e,lvio"o 6RilTlS, livre

õ

e porte. Toàos os

pl?à'oos àeve-, r,'r àirigi "os á Casa t.,àitora R. Hcrrncnn.

Dep, fl. CaiA0 P.Jstal n. 875, PORTO ALE6RE.

Q ual O cll!be de fuieb, I
mais simpa�icp?

SE7RiE A

(nome do clube)(nome do clube)

1__ (nome do votante)(nome do volante)
.......

A @

I
-:._' 1.'::CIS&,al" E de pessoa ativa e idonea, pa-

'I ra representa.ite em conta propria de artigo
de grande aceitação, dando-se exclusividade
para e sta praça e para todo o Estado de
Santa Catarina.
Para esclarecimentos, dirija-se por carta a

I
MARCAS:

PARANA'

Sebasttão M. Araujo
Rua Marechal Floriano n. 722

-'--�.I

com3TA�rrE participa "o :e 500Io nos lucros da Sociedade,
c fin'll do 10' anno em diante, TQDOS OS ANNOS

�F:) D � A I J?-;'iZ A r: i\.O RE \LIZA:JO A 29 DE
NOvEMBRO DE 1935

NUM�R�S S0HfEADOS

10. !;:' .s » a.:3"7! -- O.aa5 -- 6.2 74

Dr. Ri(�aído
Gottsrnann

Ex 'chde ?a clinica do Hospi- Ital de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt c Profesfor

Erwin Kreuter)' "

Especiaiista em cirurgia
I �

geral

3.74·5

Sra. alga Hlana, Bahia-BAHiA-contemplada com CAPITAL DU-
PLO Rs.

Sr. Manoel [oa.jci.n Faustino, Rio-RIo-contemplado com Rs.
Sr. José Teixeira Araujo, .p' (J-l<! )-conte,TIPlado com Rs.
Sr. Amet ico LILI Sit-ia Cast -o, I�lO -, IJ-corlte nplaelo com Rs.
Sr. João Seco, Cabo Frio -RIu +conternplado com Rs.
Sr. José Soares Lemos, Parahi : 1 do 3ul-·�rr}--co itemplado com Rs.
Dr. Joaquim Barreto de Araujo Bahia-BAHIA-contemplado com Rs.
Sra. Maria Amelia Dantas Lima, Bahia --BAHIA - contemplado com

um titulo liberado ele Rs. 6:000$000
Sr. Nicolau Dajello, Livrar.ento '-RIO GRANDE DO SUL-contempla-

'

do com um titule liberado de Rs.
Sr. Antonio V. Soares, Piradninga-SÃo PAULO-conteml'iado com

um titulo liberado de
'

Rs. 6:000$000
I nformações com os correspondentes para o Estado de

Santa Catharina

Campos Lobo & Cia.

12'000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000 I
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

-l)�T'_;;W �O�TO I

C��, i al1MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada Cj).�S/::,,,
valendo-se dos lindos
RENN

padtões
ER

•

c o N Si E L H e: I R o �k j:'. [ Ot,
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A s���o:ot?:::et:ri:ai�FA,
DOMINGO

A WARNER BROS -FIRST NATIONAL PICTURES DOMI'NGO' ,-Tem a honra de aprese�tar. na prev�legia.da téla do-

TaU randot LllJER DOS CINEM:\,S a prL. em) produçao clrematogra- t
,fica de MAX RElNHARDT, extra:dl da comédia dassica de SHAKESPEARE

W'''y Fri1�sch 'S h d ,... It d
',_..

Kathe vcn NagY'1 on O e urna nOI e e verao
Pau I Kem p-! nge L st com a musica irr:ortal de FELIX MEi\DELSSOHN- Diretor auxiliar: Willian Dieterle-Bflilados: Madame D. Ní
Montagem luxuo�l:sima-Musica I jinska-Arranjo musical: Maestro Er.c Wo!fegang KOrt:gold

sugestiva e �rq ressionante JAMES CAGNEY - DICK POWELL--JOE E. BROWN-JEAN MUIR
Uma opereta qLe é um ença;,to!

I Interpr _ tação maÉ,istral dE: --OLIVIA DE HARVILLAND - VERREE TEASDALE - ANITA

I No PN'�oUp:lnaal'S: dos anoHes I LOUISI-VIC I OR JORYd-Eçl'C1 .') ETCS'j 2 h I
-

d
.

.

,

.
_ '�� Cs �ngre ;S08 :lUme_raJo: parJ a -; s, ssões e L' ,1:- e. I or.�s, aCla:--se-ao a ven a ai

P 1$" 1;,00) - Sêlo $100 i 11\V!SC ali
partir de qu'nta-felra, 8.S 3 horas da tarde, na btlnetena do LIDeR.

o lider, dos cinemas Qu;inta -feira
Um filme musical e feérico da

,

UNIVERSAL
Uma cinta alegre com treze es

trelas wampas ,

JOVENS e

·FORMOSAS,

..

Ali �
-- ------.---

_.
- Rias FestaslAinda a tentativa de

c:;;7!!!!-- � ia�� iFa' sf.',�:J�;:':-I�:';:;: ��,�"d;< fuga de dors detentos
� I Be IS F estas e Feliz Ano NOVCl,

�'���-�������������-��������-����I
G��

da �enitenciaria
Ainda o porque da dei'A ..

\

Sobre a t.sntativa de I.rga de orêso e medicado.

r'ol.a d;ft s�lec�onado Íois detentos, ônt irn, as 6,30
'

Mútard�, B'líano, enfurecido,
� v....

i: r is da manhã, da Pénitenc:iariil pr, vocou urna hemorragia no f('-
la Pe ira GranJ,�, ouvimos hoj· rime ito, sendo removido para o

Li hoje, no jornal República. O seleciom ]0, ou melhor, o
) diretor d iquêle estabelecimento Hospita] de Caridade onde está

na sessão de desportos, um argu- les �ontrolado selecionado, na ideia
cc rr cioml, que e.TI li:ti:d5 g'> em tratamento,

mento go<_ad •.issirno, que só urr ôca do manaci arrie lista deI '

f
'

t- "

r 'IS, nos In ot.ncu o scg IIn e:

cerebr o acanhado podia asirn pro �epubfica, não fl)l daqu tão Sv As célas jus recluso ali está
:;:der; responsabilizan:lo os d t e 'lente em busc a d,� vitoria, fUI .oloca das ao longo de dois ex

tores da F. C, D., pela derrote' im, entrelaçar SU,'I cunsra 1'1!:;cm -nsos corredores que se cru

solrid I em Bru,qllc pelo Sel-cio com os seus co-irmãos d � Bru -

.

zarn.De r/Lha, rejres<ou, hoje a
I f I d Inado da Capital. que, n _e izrnente maus :spo,r- O ponto dê cruz mento cha-senhorinha Lourdes M, ritz.

, O d
'

- LE' irrisorio I _ ;retoi t!:Cf11CO .stas nao s.iuo eretn comp . cen .er I m a-;e qu rdrante e é prokg:co
interino designou os elementos �. amlisar d.: VIVO esses caratens- i ror portas. N.c:sse y: ad.ante, t s

cc.nponent-s d,! seleção esportiva ICOS, 'á um gll'trda per n entemente.Dr. Jlrno Hoe'chl da F. C. D. Comunicou oficial Faç{) clnre�s'H, coo a Ie:ald d�:' A:ualn':I.te, a I emtenciaria
Viajou para BlumtnalJ, hoje, I mente e por esct Íto a toddS 0' que me carateriza qUe: v �jo n

t í sr, II t . J 1. roi tendo ape-
o sr, dr, Arne H'JeschI, Prom®-! seus elementos, Até sabádo á im o ,til"') arucuhst \ do jo"al nas 81 celas, ali se ac li\"D reco-
tor Publico da capital. i 21 horas, vespera U3 partida. tu- Republica. um !foféu co n p:d �;- !hd)j 134 dete itcs, o que vale

P 'b d I do de comum acôrdo, Após eSSrt' tal de barro, CUja segura Iça hr Jiz·r qu� a p'unJa ante ê."c awara o norte, em (lnl u�

ame�'\'h "B Ip "' I, : Ido
'

" "
.

OE h
' oras surgem unprevI,to5, i)J; e rn l-se na atltu � p r p ).Coc,a

nento, é a,s1:; i'l"uf!cl nte, go-ma
,

mpreza, seg,llem,
N �JeB" l)� Ivo, não pod.:m c0mp,,,recer pOI fornecer Cri inaTlencos a05 diret'lle d) E t"ld) pr0cura COHI-,eauwtcs plSsagclrm: ep Itt.-n
'I "I" d

� r� f) d t>, '-I
lT;!cno

o

V ld B' MI' motivos fi enam ote lU ti IcaVfl'; \ r,�, " qua'l ) e'._' am
]tr essa defic!ê leia CO:11 a CO'1S-court. a �mac Ittencourt, a

. I
I I J I d f� , A C -

' ',. , d,'
B Ed d H

. Cruz e Sau 50 (].( OS d J,,,",,, ,,' nao preCIsam, po;� prJCU aTI _-
t,oU:5,) J� \!,na noVeI ala, A'é que:-vina iltencoUít, mun o .USI

.
'-'

d I H d M �iante da dctermi-nçã') de s s ,:m.)en�ar seus c Irgas e perm'\Oê fi 1'.1; n, no e,ltanto, prontas, a,Eduar o Cn1113, a y lssyrs 'd 1

d upenores hierarquicos, por moti- cem na fir,ne pro;JSO to ; e3:ru
)')ra;, muitos deknto,; V.V.;1Il en'ch, Maria L. Chedid, r. A

d b I f' , t' t

d D vos e revelva a so ula, Icam pU.os.il'l1en e e r'lpro;a ne:n.e ev
: ,mJl, st'nJ-:> q, .. e 50 numl saIoHoeschl, João Men l, ar

f<10 quartel; Calico por qu �stão lenclar o quanto, proc"ur:t n ale
; � 'l'J'r)'TI �r�m 33 d ,tPl1t()�, l v,�i�inha que �; ;lchav,i D�) inte:Reis e Veronica Hort.

D d F d h I d d d b Ilue s6 a ;retoria a t: cração em o o�au to ao I .�a 13m 1, '!'p3r- Pela manhã, o gU:lfdl dJ qua- 'IOr o estJ t e :imen�o, o ;jU-' )

PELOS rLUBE� "Issi,te o direito d<!' anlllizar, Tu o tlvo d� janta Citar n1, D.õlXJ -,a�'J I drante, abrindo a porta d� c.aJa com;n,sa C'Fn, riu á !isCl
i;;o acontecido durante a no'l� à,: co lstaudo, a05 "d,:d)s d) �e.c-

um dos corre 1 t", vai abrindo de Daniel M Iteus, conJ�·la·L D:,

abádo, Corresp(nd '11 i� dicial e ;i1nado, O meu 1;ffiJradJ abraço lua, e!ll dus cél�s, cuj)5 redu-
p eClsa com o Bcusqucnse, já Te

t!ln " ;05, sob su 1 vig:lância, vão fazen-
iolvida. Pergunto eu, o. SJ:ci(� J) a fax;na,
lado precisava 0'J não segUir co:n C iub R:I Ó d e I

. Cnt:fn, ab�rta n Cdi de Por
lualguer quadro? cmo BISpo de Santana, paI a�cu
Ou d �via rewlver ao contrar:o, NO.em� r'D nha ° R,imJ, e DJ.niel \1 ü,�us,

para que faltassp. á seus diretores ê3se� afí'emeteram sobre o gU'lrd,}
:\ palavra e:npreend:di ?

I
AS.3L\1BLE'IA �ERAL Peloped�� Pereira, c.oatra êL: ati-

A Federação o que q\!ér e o
D 'd d V P

. 'ando a po:ta do qua'ia,nL! qUê', e or em ) 5r. Ice· ce51

lue rre�ISfl é conhecer de: perto 1 'd
. d d' 't J

" 13ente, convI e) aos ff5, �OCI03 r,l' o erru o'�, 13S0 se aprovei an 10

os elementos neceS3anos e. ar�a· I A 'I
"

d' 10 'S dois de'entos ,lara correrem
I fii uma ssemi:l f;la no ia \..) v t"

n'z1ção do s. u q ladro represen- d t; 18 h 'd ;obre a seotin=la Ja porta princi-, o corren e as oras, n1 se
ativo, aprovelté'ndo os elementos

d f' d I• ,
' J mesmo, a Im � (ef(er-!TIO'

a � CI/mpro, ado me(Jto e d� re- P 'd 1St' T
I 'd d'

,

I'
° r, s eu e, :cre ano, e e-

c:)n 1eCI a ISClp Inn. .

t I
Q

,

b'l' Z:JUrCHO, car�05 es em vago> p.: a
Llerçr resp::>nssa I Izaf seu;

'dsa em quo. t a') lha- - Da'a em d' I d f 'd ,é\ renunClilS os me,mos.

, �,
"'

..

' 'fdores p a �lrota so II' a e
O

. ,

, � "'. o'
"U" fl�o:' I npos'lb.! tado d> tra '

d d' -' I
ütroslm aVIso q,L a p.l,n�l,a'1 � - u "" -

man'a)s �smteressa':lO; pe i_)
�-' ,.' h r'"balhar' - N cJmern da Insmção do I

b d E I' d convoca",ao sera LILI as 1:3 o. a
,-

I �m ° nJS 'o esp"rte, a em o
- 'I IIn'titub ou nU'll"ro e data d·> ,

d' ,." d
caso nae· compare';'i numer.J ega" . � -

mal� o ifetor tecm..:o mt' nno a, 'f' d ' 19 IPagamento da ultima guia de re- F CD.. 'd _. sera elta a segun a as. IOras,
, . ,km pro_ura , cum ,nr

I' t' ra para a porIh' �

.

d I foi ,r com qua -]uer nu
-

ero. ccn muava a CarieI -

co 1I��nto por melO ,a �ua C'),11 seus d �veres na orgar.llação .

d CI b R 5 de ta flriocipal, ond� o sefltinela re-recolhida a sua contnl-,n�ão ao dI' d d d
S�cretana ou,

Instituto '\]0 aoodapen��Jllh'r� dO se.:clOnl � adm�sml,entl da- Novembro em 17-12-1935. cebeu-o CJm a coronha do fuziL

d .

" '0 o

A 71
'-

§ I
-=; nao preclsan o, por 10SO, e

Eua �I\JIO SO lZ -\ Era, pod.n, tal a irllpetuosidader lE6Am UN:;'..

4el�o� rr�lstal no rto., ' 'p,'llpites que não se cOldlnam S�cretario Interino I da carr�ira em que vinha,qu� caíu
E'n oni!::us di Empreza Auto \'.)

o egu �mento; sera pro- com a sua intenção desapaixona-. ! alguns lT'p.tros fóra da porta, ondeViaçãoCatarinense, do norte do cessadld;,con:ormI1ad� com a1dCl �ebem cumprir os d�veres Caixa de apo-'lfoÍ logo subjugado e reconduzido
do E�tado ch"g uam, ontem, os

I Ltra a a:�ml reft rd� �Jr ... a a-
que lhe sã:> inerentes e prop:)r"

d'
á cela, Nêsse interim, aproveitan

�egu,illtes p:mageiro�: Co'ombo por�tadom'A!e�do direito ��s b.;- cionar aos jogadvres os dir�ito, sen ta o r I a e do-se da natural confusão reinan-
S··blno, Jaco Hi>chrqann, Alma ne.lcl,os as p", S,' ,as da, f.aml.la, do qUf' lhes' assistem como premio a

p B
' ,.

d 'Ih� - r'

d f I d V
-

e n S 0-e s· te, alano hgelfo, e}envenCI a�-Silva, Leonid:l::t Sá, Auta Cardo- �SSO:H. o d CC! o: -

,u;a, VIUVO abncgaçã) e á educação esporti3- do-se do guarda-chefe conseguIu
zo, Ue. H.:tbbe, AldJ de 'Oli- Invahd )', ,·m, conco:�e,nCla c')m o

ta, tão bem caratLrizadas. ganhar a rua, metendo-se num
v ira Irmã Florianis Artur Oli· filhos; 2;- Filhos legltlmos ou Ile- Procedente do Rio de Janeiro

f' 'd Maase , , , .

'( 1 'd h t C 't I r S I m3nJue rontt':Iro, dOS gntos c

vcira, Irmã Justina, Mario Mou- gltlmos, naiurdlS

réCOn,.leCI
os ou

Clanos, se h0uver; nacionaltdade;
c egou a es a apl a, os, 01 -

que não se renJeria, Os soldados eã ) d t d I e t' 3) vlno da Fonseca, representante da
ra, Julio Rosa, Erllst Feddersen, n· e a ,.) a)s ega � 'I e, relação ,de parent:sco com o asso- do destaco,meoto, nesta ocasião,V v m c c �r n m o Caixa de Aposentadoria e Pen-Ondina Flôres, Cristiana R05wald,

-

,

lU a (' ?n o. e cla co
.

�

ciado fal'ciJo', data cio falecimen- usaram de seus fuzÍs fazt>ndo vá-d d d d �Õ(s dos Trabalhadore� erI' Tra-Erny Uhl, Paulo Heimerh, João pais ;) aSSúCla o, es.� que VI-
to do associado e loell e!ll que nos dispare', um dos quais atra

F am sobre a d pend nCla c no piches e Armanzens do; Café noBarbosa, Marina Alve�, abiano V .' J, é �

\- occorrcu,' número da ins::ripção vessou a boch�(.ha, sem atinooirI d 4 Estado de Santa Catarina e Pa-Vieira e Ma�ia Gonçalves. n, C e, exc uSlva. ? m :smo; ,- dj Instituto ou numero e data dt: , contudo a dent ldura de) fugitivo,Mãe vlUva e p�l Invalido; 5)- di" d
rana.

'fi f 'dDr. Armand,} Ferreíra Lima hmãs solteiras e i:mãos in validos pag�m(.Oto a u tlm.a gUla e re:í O sr. Salvino dd Fonseca que que assim cou en o sem maIOr

colhlmell'o por meio da qual fOlf
, I's'a�o d,o procpder a' gravidade.Prúcedtote de Porto Alegre, che",. n IS condições do num'ao prece- 'd 'b

.
_ d

l vem l.om a m::. �

�ou ontem, acompanhado de
.
sua d:(1 e. r�cdolhl a a C?nstfl uI;ao ) as,,.,-, regularização das contribuições de- ,Ao ser ferido, Baíano leria

Cla o ao Instituto. I

C d t dexma. esposa, o sr, Armando Fer- b)" O r q e imento d :ve conter: ': V JaS á aixa, eu-nos o prazer
I
gr a o:

reua Lima, aJto iun(ion: r'o dJ" N(Jme For exttnso d) ben f;cia- Narci:w Gonçalves,Gerente I de sua visita, mantendo comnos- -Não ati, em. mai,,! no que
Mioistefio da Aq';rlllt',1 a, rio rp'lllpren!e e oulrns co·bpnefi- I da Caixa. em comissão, co demorada para palestra, I foi atendido, sendo novamente

-

OUTROS PARTEm

P,J[cino Bispo Saatana, o

«Baía lü» foi condenado, pela c r:

marca d� [oinvile, a 30 anos de
pns io, p[}r cnrne de hornicidio.

Todos hão de' lembrar-se desse

Maria José Cunha

I �rocéd; nte dé IlIdayal chega
aIO h( je a esta capit al as senhc

.. inl as Nazaré e Eluza Costa, fi
lhas do sr. lndio Cc sta,

�OURfI5 f: mORENAS

Ontem eu íiz uma excursão pela
baía s111.

Para m:1.10r animação daquêle pas
seío marítlmo, amanhecê 'a como qu
o vrrao nos quízesse presentear.

Quanto ao mar. nada direi. por
que voeê esteve a fitá-la. fazenda-sr
de!", ti. linda dnkinéa.

Ap,.�s algu:\s mnulos de réere
marcnr , p occrei tugir aos monoto
p'n� batidns cfos cilindros do motor
Zinho da lancha. vindo postar·me ao

portaló, de onde lancei o olhar peL
paisagem qt1� se tae ;,presentava.

Os, morros e 2'. vegetação aind"
estavam orva.U.a 'Ó3.

A brisa suawmente balancGaV;l
uina pequenina flamllla l.lvorada á

PÔ"l da embarcação.
Tudo era bélo, porém. algo ele

triste se �"0�SaVl dJ i1malente. tal
tavam os último,; retoq(leS naquél?
linda palsa.;em.

Faltava você.
Em outro pas:.eío a convidaremos

por íntermedio d:: AnH;l, WendhJt1sen,
Dom Neça

bárbaro cnme, Em Jara.;uá,' e n

comp Inhió de Catarina e Pcr�
narnb ico, dois outros fa -cinoras,
entrar im num negoció· ele d,li"
velhin'ios, pedindo SaÍano 'UDt ca

bo d : machado, no que foi aten
dido. A seguir p -diu BCiÍ..mo cer

ta qlJ Intia de biscoi'o" os' qUilL>
esta vam gUdrd.tdoo; eu b '�IX') :1,
balcão. QJan10 o vclhi.lh0 3:�

lbaixou para tIrar os b' :l,i-,,:;,
3aíano desfechou-lll'! na Labcç-,
um golpe m,)rt'll com (1 cabo ,1'

:111.cha 10. 111 � d�po,s enlr--:guu il

Catarina d�t 'rminaudJ II e m·,t",

Fe.;t .. j·., hoj", a sua data am

"Pl��qa o ('onturaneo sr. Alci·
des Toulois, funcion'1r;o dos Cor
lelm e Tc.legrafos.

C Clube R. 5 d� 1\Jovemhlo
e,11 iZI'l' á no dia 18 do corrente,
-\s 18 horas, uma assembleia g'
cal para eleição d� Presidentt-,
Secretário e Tezourpiro.

'lnos.

I \ Cf) narca d;: Bm'"ue, P"- <..1 :.11' �"

d� fu to, está recolhido pJf dY,�fltHVER5ARI05

Ocorre hoj"., o anIv('r�a'lü no'

talicio da �xma, sra, d, ,\lmirp
Linh r �5 MOI r"io, espOSil do S'.

capitão Olimyio Mourão.

O sr. dir�tQr interino da Peni-

f ..stt·iou, ont!:1l, a St'8 data
aniversaria a iu(eressante memna

Terezinha, filh:nha do �r, Jaime
Carreirão, !uncionario d lS Correios
t: T L 'graf,c.s, n "sta cidad!.

V'i3,lue se em,)enhou em lufa cor,Jo°
ial com o ma;s perigoso d03 dois,
° que tem < lemha de B.iiano,

r.nquanto ISS;l, Janiel Mateu;

tenciaria conte,ta 1\ noticia divul
;ada de que a PlIlicia Civil até
I' I I horas não te:'ia tido couhe-Anivenarifl-se, hojf', o nosw

prezado conterraneo 2r, DO;lat,
do Vale Pereira, funcinn�rio da
agencia do Lloyd Bras.! �iro nes

ta cidade.

Instituto dos \._;Olih:�I
ciario

continuação da 20' pági!lO
,ão o s;grlltario e a... to:stemlJ

11a, ).
bJ - O Te ]u:!li n nto de 'e Con

t 01' ; -�om"� por cxten30 d) asso

ciado; Ender 'ço;-Estado clvil;�FI
liação; "1aciondidade e naturaltda·
de;" Nome e e:1der Ç0 da Emp 'e-

)(11,
No �amin',IO, tod,wia, for\lm

seus passos embargados p::lo g\lar�
da-chefe Máximo SJbina da S.l-

r:imento do caso,
,

L'>go dep::>is da oc'orrê,cia,
aínd.i Baían.:> não havia sido .prê-
50, e ji o guarda-chde s� coml

V c lVa com e: sala dos com' ssários
a res,JeÍto. A'5 7,30 horas, no

C'l:nente se telefonou para a Po
li :ia Civil, pedindo U'l1 médIco.

H oraria do co,.
•

merClo

o sr, major Plefeito da Ca
pital baixou, ontem, U.Dl resolu�
ção que permite o funcioMmentod o
::')merclO, até ás 20 horas, II!
hoje a 24 do corrente,

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

-

Rua Trajano' n. 1 (sobrado

armas
. -

munlçoes
RECIFE, 16-As autoridades _

a..:abam de aprender em diversos
pontos do inte!'ior pernambucano
�rande quantidade de armas e mu

niçõ",s escondidas pelos revolto
.;os do mê3 passado, qUl'lodo fu
glfam daqui.

Prosegue tambem o inquerito
milit!lT-policial, tendo sid 1 ouvidas
cincoenta pessôa$.

com WILLIAM HAINE'3
e JUDITH A' LEN

Um filme feito debaixo de mu

Slca e... que musica!
Imagllie o que vai oUVir da ce

lebre osquestra-jazz de TED
FIO RITO

Canções-.Bailados - Sapateados
e um mundo de· agradaveis

surprezas
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