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A mocidade ba'rriga-verde, pujante

sadía, pelei6rá, arY"1anhã., E3r-r'�� .i(er-r�a e mar".

o plr�élio Ilaulico, em que se disputarão os titulas
t�1DS de Campeonato do Refrdl0 e Ct!Ul11�(e'��Q Ca'larinense tio
dor, será em homenag1!m ao Ilustre gaverfr;ador f�erê!l R��i"1a!tl3
como p�"!l.ova d� gratidão, ao seu incentivo e atti-par.i'D S18 cua"tu'!'�t,�
físic;a da nOSfr\a mocidade ..

constant-e e relevantes auxilio- Halos, presidente; Léo Pereira
que tem prestado ao esporte na u- de Oliveira,' secr et aflo.1I
tico em Sta. Catarina".

1\0 ilustre governador Nerêu
.Pa ncs, 3 Liga Naulica de Sra.
Catarina di, igiu o seguinte oficio,
comunicando-lhe a homenagem
que a mocidade esportiva catari
nense lhe Fresta amanhã:

"flcrianr·polis, 12 de novem

bro de J 936.

Exmo. sr , dr. Nerêu Ramos,
r"�. D. Governador do Estado.

Temos a grata honra de le
var ao conhecimento de v. exa.

que o Conselho Superior desta
Liga resolveu realizar as Regatas
de J 5 de novembro do corrente
em homenagem a v. exa., pelos

Apresentamos a v. exa., os

nossos protestos de alta estima e

distinta consideração.
Pela Liga Nau�ica de Sta.

Catarina- Francisco Pilar de

NOMEADOS
os secretaríos gaúchos

Os caboclos são mor"nos

Quandc nascem lá no Norte,
São qaási todos pequenos
Nías nunca temem a mórte

li
Cada um tem sua alcunha,
Pela qual só é chamado:
Tem negro que pinta a unha
Para ftcar afamado.

III

PORTO ALEGRE, 14 - O governador Flôres da
Cunha nomeou ôutem os srs, Aníbal di Prirnio Beck e Paulo
Rache, para execerem, repectivamente, os cargos de secretaríos
da Agricu'tura e da Fazenda.

I�pgf)"iif.ndo-n()s áto Si}!iÇà9 lei 11.

117. d� 6 do corrente mês. pe�
la qual ficou Poder Executlvo
autoriz arlo auxiliar esta Liga, te

mos subida honra apresentar v.

excia.,a quem consideramos maior
intemerato animador desporto nau

I i io barriga-verde, os nossos since�

ros agradecimentos. Atenciosas
saudações. Liga Nautica� do. S.
Catarina».

.

Da Liga Nautica de Santa
Catarina, recebeu o sr. Governa
dor Nerêu Ramos, o seguinte
despacho telegrafico:

«F!...ORIANOPOLlS, 12-

AZET
A voz:: DO POVO

Lira Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CA L_l_A�DO
----

III I Florianopolis, Sábado, 14 de Novembro de 1936 I NUMEHO 627"Garden .. Pa ...ty" no

Tenis, Clube

Segundo constatamos ôntem. as obras da construção
do imponente prédio destinado 2. nova séde social do Lira
Tenis Clube, já estão bem adiantadas, de maneira que já
permitem a realização de uma festa, que está assentada
para amanhã, constando a mesma de um elegante 1Garden
Party, Para este fim está sendo armado na parte coberta
do prédio um espaçoso estrado destinado á dansas. Da
mesma fórrna será instalado um bar provisorio.

Levando em consideração que o recinto da séde do
Lira é o local por excelcncia para assistir todo I) desen
rolar da grandiosa pugna nautica anunciada para amanhã,
é de se esperar que a afluencia de famílias da nossa alta
sociedade seja numerosa.

Dest'arte o querido clube da colina vai-nos propor
cionar uma radiante e encantadora .nanhã de domingo,
que está sendo aguardada com verdadeira anciedade no

nosso meio social.
O jazz-band da Força Pública do Estado prestará o

seu valioso concurso á maior animação das dansas.
A magnifica reunião social de amanhã terá início ás

9 horas e se prolongará até o meio-dia.

Moleque

Dum eu sei que era ronceiro
"Integro" e espertalhão,
Muito dado 2. feiticefro,
Com fama de sabichão.

IV
Vivia empós de formado
Fazendo moamba e trapaça.
Nos trazeíros agarrado
Dos carros da sua praça.

V
Baixinho que nem pípote
Brabínho que fiem barbado,
Empinado como bóde
E dôce como melado.

Programa da retreta a ser exe- VI
cutada amanhã pela B(lnda de Comedor de �irimum,
Musica do J 4. B. C., no Jar- Zelador de mafuá,
dim Oliveira Belo, das 19 ás Fazedor de pixinrm
21 horas.

I
Na politica LOCA'.

S. PAULO, 13-Em fonte VII
aütorizada colhemos a inlorrna- I a. PARTE ES3e caboclo pequeno,
ção de que o general Flôres da Híno da Proclamação da Re- Papudo, curto e moreno,

Cunha acaba de responder ao publica XX. Sem cabêlo e azucrinado.
d I d d d Barrigudo, empertigado,telegrama e so i arie a e que Boêmia-Fantasia G. Pucini. Malandrão e feiticeiro,lhe foi dirigido ha dias, coníor- Gioconda- Fantasía A. Pon- Não é cabodo mineiro,

me tivemos oportunidadas de no- chielli. Perigoso como péste,
ticiar, pelos srs. Sílvio de Cam- Pomone-Grande Valsa de E' natural do no.�d�ste,
pos, Mario Tavares e Roberto Concerto. I Do nordeste orasnerro,

Moreira. Podemos informar ain- .

E b I
VI
Ih
II

d I FIA d C _ lIa PARTE sse ca oc o cana a,a que o genera ores a u·
Que na intriga se empo c Ihnha em seu telegrama reafimou França =-Üuverture V. Bult. Como xergão de cangaÍh: a,

a sua solidariedade áqueles che- I Raynumd; Fantasía A. To- E' de cabêlo na venta,
'

ft:s perrepistas � prometeu, em más.. S!)�e t�tu com pimeilta.
relação aos atua3s problemls da Le Paftneurs - Valsa E. 1'01 amIgo do NOVENTA! 1

politica nacional, continuar a se- VIaldteufel. IX

guir as direlrizes que foram tra� Harmo.7ia e Fraternidade?[ �dOVENTA era .m�cota.
D b d M G I

1', UI engoso e mUI 1anota'cadas no acôrdo celehrado entre - o ra o . auza es. Era sujeito de facho,
'

o situacionismo gaúcho e o par- A efet I"V I-dade ,Era bamb2� e muito macho;
tido republicano paulista. Usava garrucha e piaba,

d d· t d E p'ras morena da tabaOS Ire ores e Timba tamanco tirado
repartições Da casca da catuába.

o sr. Flôres Retreta
Cunha 14. 8 ..

do
CIIda

reafIrma sua
solidariedade
ao P R. P.

A vaga na Assem ..

bléia do cei. Gallotti
Junior Foi sancionada pelo governa

dor Nerêu Ramos a lei que tor-

Com a morte do ilustre na deitivos, depois de um ano de
deputado liberal ceI. Gallotti exercicio, os cargos de diretores
Junior, deve ser convocado 1 das repartições imediatamente S'j

. para substitui-lo o suplente I bordinados ás Secretarías de Es-
sr. Luís Abry Junior. tado.

LAGEANO

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

sr. Oswa�dD Aranh�
da Republica

a calldidatura do
á presidaneia

RIO-14-0 "Diario da Noite" asseverou ontem que a candidatura do sr. Oswaldo ArE
nha vinha sendo encaminhada ha muito tempo e que o sr. João Alberto teria ido a Minas tratar com

o sr, Beneditol Valadares o nome do animador máximo da revolução de 30. Agora, com a próxima
chegada do nosso embaixador em Washington, adquirem espec.al significação as grandiosas hornenager s
ohciais que lhe serão prestadas nesta capital e em várias capitais dos Estados.

O avião em que viajará S. excia. escalará em Belem, Recife e Baía, recebendo o ilustre
brasileiro homenagens dos governadores e politicos situacionistas.

Nesta capital, ao sr. Oswaldo Aranha será oferecido um banquete no palacio do Ítamara
tí, presidido pelo sr. Getulio Vargas, que pronunciará importante discurso politico.

. Em São Paulo o sr. Oswaldo Aranha será homenageado com um banquete. no qual o

governador Armando de Sales Oliveira pronunciará importante discurso. Finalmente em �Ainas o gc�
vernador Valadares já tem organizado brilhante programa de festas oficiais. •

Escreve o "Jornd!": 0& amigos e admiradores do sr. Oswaldo Aranha desenvolvem, neste
momento, intensa atividade politica, no sentido do levantamento da sua candidatura á sucessão do H.

Getulio Vargas.
Consta que alguns governadores de E�tado já foram consultados a respeito e varias correr;

tes partidarias tem sido objéto de sondagem sôbre a maneira como receberian o nome do antigo mi
nistro do Interior do govêrno provisorio>.

A
LUGAM-SE quartos. Tra-

O
tar pele fone 1436. senador -Jeronhnc

MonteiroCei. Gallotti Junior
Faleceu esta manhã, em sua

residencia, á rua João Pinto, o

nosso ilustre conterrâneo e presti
gioso politico ceI. Gallotti Jor ..
deputado estadual eleito pelo Par-
tido Liberal Catarinense. RIO, 14 - Na sessão de ontem do Senado o sr.Sincero. le.'.ll e inteligente era Jeronimo Monteiro pronunciou expressivo discurso no
o extinto p�ssôa �e. marcada pro- qual disse que o candidato á sucessão presidencial dev; s. r
jeção na Vida politica do nosso O sr. Armando de Sales Olíviera. Essa i/'declaraf'ão ag �

Estado, merecendo pelas suas tou os meios politicos.
-' �

dç�assombradas .atitudes. a admi-I Afir�av?-se, ontem, no Senado que o sr. Armando
ração e o respeito dos SfUS coes- \ de S11es Oliveira concordará na apresentação de sua
taduanos.

.

candidatura que. logrará o apoio declarado dos srs. Flôres
Era abnl de 35, numa elo-I da Cunha e almirante Protogenes Guimarães.

quente demonstração de amôr á I ��
sua terra, o ceI. Gallotti Jor. per- O G •

C /-\ r-'�TAZES
.tenceu a pleiade destemerosa de sr. etulla DO DIA
parlamentares, que para eleger C10:E REX, ás 7,30 ÍlorM
Nerêu Ramos, teve que enfrentar irá dia 20 á Baía, Brjg;i�e Ilelm em ;).[a iJorager/z
resolutamente as a;nea�as e tenta- da Vida.
tivas do atrabiFario ceI. interven- RIO, 14-0 presidente Ge-
tor. tulio Vargas ir ri a Baía no dia

Sua morte causou enorme cons- 20, em companhia do ministrl)
ternaçào, pois, Gallotti J 'r., era do Viação, onde assistirá a inau�
o amigo dedicado. o politico guração do Instituto do CaCéÍu. CINE ROYAL, ás 7,30 ho..
prestigioso, o t'xemplar chefe de O sr. Osvaldo Aranha interrúm- ras, Sessão "Zaz- Traz».
família e ° homem de caracter ped a sua viagem na Baía. onde
sem laça. chegará no dia 19, afim de con-

A Gazeta aplesenta sentidas ferenciar ali com o presidente
condolencias á família enlutada. Getulio Vargas.

levantou a candidatura do
Armando Sales

sr,

CINE .IMPERIAL, ás 7,30
hords, Bairro dos artistas com

Henry Garat e Meg Lemo�nier.

CINE IMPERIO, (JOão PéS•
sôa), ás 7,30 horas,Ao abrir da
porta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Casa Trê Irm-
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G
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�
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fi Renards iegitirnás, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos ultirr,os modelos, os

I mais usados no Rio e São Paulo
•

o maior emporio de sêda em CatarinaSanta

Tuffi Amin & Irmãos
Ir A mulher florianopolltana, graça e en-II r As grandes cidades se destinguem pe-II

canto dos salões da nossa «haute-gomme», los seus luxuosos e grandes «magazines», as j'vida e alegria das nossas ruas, alia á sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da

r-li
Em nossa terra, o orgulho da mulher que

CASA TRES IRMAOS.
. ..Ji :J se veste com gõsto é a CASA TR�S IRMÃOS. Ii

Suntuosas, atraentes, esplendidas,e,vistosas,�:excelentes e deslumbrantes sedas
� i!!....... �

-, ESTAIVlPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN

CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI!\NOPOLlS ATE' APRE

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

só na Casa Três lramãos

Sê,ias e C�épes

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol-sortimento de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mungol estampado-artigo finíssimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petit-poisibola)
Sêda Listada para camisas.

3$800
4$500
6$800
7$500

- 11$000
- 10$000
- 10$000

7$000

Casaco de Peles de 800$000 por 500$,000
Renard legitima-Argente de 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :200$000 �:
Idem Idem Idem 1 :800$000 » I :OCO$OOO tRenard da Alasca de 1 :200$000 » 750$000
Idem » » » 8 0$000 » 400$000
Idem » » » 700$000 » 350$000 II _j

Mais de mil contos

em stock
Linho Irlandês para

homem
Sortimento completo

tades as preços
dePreços sem

competidores

•••

---�.���������������������������

I Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos, as

EiS'SãO
garantidas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des

péleslcomo garantimos das nossas sêdas.
E' Ia única casa na praça que garante suas mercadorias. __jJ .'

<-

c. j
... ;'C;:;f�.f,

. . . ;,c 1 "

L�·:"":,,_.:_��;'ol) �. �_ .;_j

-----�

Formidavel e Inegualavel st?ck de !,edas,
, fOI recebido re'

centemente das praças da Rio de e São Paulo

5rhmiàtRua relipe
FWONE: 1401

FL..ORIANOPOL..IS
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓJ io de advogacía á rua

V is.once oe Uuro Preto

Indica:

Dr. Rica
Gottsrné

o

�,-
'�� -<o,' ,'_", '"

A CAZET�PlorlãiléjiOllí
��.�. �.,.

.

'�

CC\�
.. . H '. ••

•••
• ••

.'

�AVAVAVAVÂ�_- �'���va�vÂ.�;��·;f�

'ICa rios Ho epcke .�:
� - I s

� Metriz: '.FL.OR� ...A.NOPO"'IS �

�� Blurnenau - Joinville - 5,ão Francisco - Laguna - -ages 'jFiliaes em: . Mostruario permaneDte erl':'l Cruzeiro do Sul �

I FAZENg:;A�cÇãO c�e Secção de Secção de

�:��','Fazendas nac10naes e extrange'ras ,Jara terno, FERRAGENS: MACHINAS: ,�
Morins e Algodões Machinas de beneiiciar madeira ��

I'
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíroa �
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r�
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, Vt0t07�S I�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos r"'T�
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para �ransmis��--;,�s: 1- .o .

l

. \kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona I
Gortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes I,

Fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, q .ces-

�tOB, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico

� Deposttarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GGODYER �
� Charutos «DANNEMANN. Bebidas,nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Em:prez.a Nacional �e I�av��ação. "Hoepc�e':--vapor�7, "Carl Hoep�ke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rlt� fVIana _. Fabrica de Ge�o Rita Mana - Estaleiro .t\.rataca" �

r' .�Pb..VAV'âVg����������_����AV�V�'q��.

��e••••---.--
�

� Atentae bem I��
� .
� .
� .

�: Agencia Moderna de Pu- I;'� blicações, com séde em São Paulo:
'

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
o

Federal e possue a carta patente n. 112

�!;ormidaveis .orlolol proprla., Ir" .1.01 •
por samana, todas as s.gun· .,das, I�ar,a. a saxtas·'elras, •

•
"

•

te I ra tem seu escríp-

n. 70. - Phone: 1277.

ICai" 1 Postal, 110.

-I Dr. Pedro da Moura Farra I
I

Advogado

Ex-chefe da clinics do 'D
tal de Nürnberg, (r.\)res�or IIIndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.pec'8l1sla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

,

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr', Miguel
Br.::>ab-aid

CLINICA GERAL

Vias Urinanas-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
:Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elelone. 1595

•

� Apentes, Sub-ADenteSJ 8 Reguladores de"'"Av8rlss,.rem Iodos ol�Elladol II: "2) Bi'"�I!I, no Uruguzí e nas prln"11'i8'1 nr?,çae fu��r�"'r:o';, Ir�R"
I,

II
.,
•

Consel heiro Mafra" 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • (CllT�O de e�ppc;al;z�çlo!"mTF' t: FONE '" 7.r83 END. TEU GRAFJ( O ALIJA" ç p "
� O

n.olesuas llc senhor al:>j

� Escr'lto" rl·o� em ,Laguna e I taJ·a'l A, 'd d -DeseJ'a concerta Vende-seI por preço de
::._, ::

L\tende na Materm a e
, .

O ocasião, um automoveI che-
f&..� i'AT até ás 8 1 {2 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cíl!ndros
� Sub-Agentes arn Blumenau e Lages" e á !arde- CrJnsultorio: sr. BOllzon, á rua Padre perfeito estado

. em

�� " ANITA GARlBALDI, 49 MigueHnh? que será plena- Tratar no Largo 13 u'e
�"oe�G��GG • .._..... -------- mente sabsfefto. Maio n. 21.

Rua Trajano, n' 1 sobrado I

RESIDENCIA- Rua Este-

II
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

:...= Dr. Renato=
==8arbosa=:

ADVOGADO

R.

Médicos

r'�
1."tjI

I
�
'1·����.���'---·_·_"-_--:-�.:":="'-�"''':;�:-''••O���.
G•••G••O. • 0 Rua Trajano, 2 Msob.)

i Companhia "Aliança da Bahía"l \ FO�:d!:2;;:-�t��;:io��·

! 'FUNDADA EMQtt·:�la7 ! IDr.Aderb�1
�,:;;- � =: da Silva
. �

� Segu T t e Marítimos ti J ('Cle

• ,ros eres es
ti RuaCons.Mafra,10(sob.

� Incontestavelmente a": PRIMEIRA do Brasil. Fones 1631 e 1290

I: CAPITA L R ALIZADO 9.000:000$000
•

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES A�;SUMIDAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

EXtração com global de crtatal.

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Malernldadel
Medico do Hospital

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ennlca médica Ide crian
ças e adultoi

Consultas diariamenle das

4 heras em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R '1'" Resrcencra: ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO �[JE
ANALISES

A inax, r r.� Ilau. .. honestidade, pOil, OI lar·

lelu3 iãü pra8"ncladol pelo povo.
,

-- ......_�.-.._---- .....____- --�,�--

Dr. Carlos Corrêa
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E ()LIVfRA

r 1 ' l'
,

Wf' (lI" esj r cranzação em

Bactronologla no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diaznosticos

___________________________________________________________________________-'--l�·.rr-·...,'�.-'II.\),J.,"

fl,gentes em Florianopous :

Campos Lobo & Cía.
�
� Rua
,',

( J � II C J ; 1\ ( r n ai

espirituosas anedótas, historietas
comicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a "nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de J 3,-
neiro.

VEt'lDEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua cena

nada, chácara, muitas arvo
res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.
90, com 18 metros de frente
por 30 de fundos.

'

NO DISTRITO DE SACO
DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 'x 24.
Os interessados deverão

e.ntender-se com o propríeta
no.

João Batbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

bõas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietr
-

DELGARDOWEN
DHP , N. no Largo 13 de
Mai(" 7.
-- -",,,'

-------

V
-

re uma bem montada
AL� AIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores inlorrnações nesta re

dação.

Chevrolet

1', ...
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O sr. A:an;i rnar.iíestouse �margamente sobre-a -po- PIANO vende-se,
lítica de sançoes de certas poten�las para com a Espanha». por preço baratissimo, um

O presidente .dá Esp�lJha dl�3e tambem que o ernbar- piano usado, á Rua Esteves

MADRIj), 13 - Apesar do perigo que apresenta a go de armas devena ter sido aplicado contra os rebeldes. Runior, n. 120.

s:,ída desta capital .. per��rremos ônt�m a linha de frente I L �
_._

".J • II.

�l� ���.��Id, num? distancia de 20 quilómetros, das 10 ás I �n mea_ � _.�_m IC. IIO IV��J?a.�;�g�(�
Nada vimos de particular que mereça registro. -

Entre a estrada de Estremadura e Vilaverde percor-
AS SERRAI-<!AS Arno Brincas e Garcia si- se da Aviação Naval),

re.nos l1S linhas governamentais com toda a facilidade. tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- uma grande chacara, com

Os co:rcios-motocicletas, cortando estradas em todos
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- pomar, duas casas (urna

r s sentidos, levam as ordens do estado-maior goven.a-
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- grande e outra pequena) e

mental. minação de engenho de farinha. Tratar á

h
.

E
. rua Tiradentes n. 16.

Os oficiais tomam con ecímento delas e combinam mpresa de Fornecimento de Lenha
depois 2 ação a seguir de acôrdo com os outros oficiais. '

l-lota-se urna certa animação nas trincheiras ende os tem .o prazer de ofere,cer ao .distinto público consumidor
I MOVE IS - ven-

milicianos estão :í espreita de fuzil na não. Sabemos que excele�t� lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao. dern-se, por motivo de

pela manhã, ás 3,30, os rebeldes tentaram um ataque com preço UnlCO de viagem, novos e moder-

a esperança de entrar na capital pela ponte dos Francê- RS 12�OOO A CARRADA. nos; um d?�mitorio de c�sal
ses, que corta a estrada de Corunha, a 1.500 metros da lO � e uma mobi'ia de sala de jan-
estação norte. A distinta freguezia será atendida com a maior taro

O ataque foi violento. Entraram em ação canhões, presteza pelos telefones. Vêr á Rua Conselheiro Ma-

tanques, metralhadoras e granadas de mão. Mas os go- 1341 - _ 1088 fra, 71-A.
vcrnamentais írustaram a tentativa, obrigando os rebeldes
a retirar-se. FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA ���������-�.--�

Os legalistas estão ainda sob a impressão do com- Ibate que tiveram de sustentar.
Não obstante, acolhem-nos com bonhomía, mostran-

do-nos os entrincheiramentos inimigos, que não ficam mi i-
.

to longe, sobretudo os de Casa de! Campo, onde a ação Idos governistas e particularm: ntc da coluna internacional
foi brilhante.

IDirigimo-nos, então, para a posição situada entre

Extremaduríl e o ceruiterio de San Isidoro. Violento duelo I
d: artilharia se trava nessa ocasião. O..m muita prudencia
distinguimos as baterias cos rebelr'es. Contemos três ba
terias executando violenta prrp.iraçãc. Isto significa que
o ataque seja para breve. São 1430 horas. O bombardeio
torna-se internal. Urna bateria rebelde é reduz ida ao sil, 11-

cio, ao mesmo tempo que junto ás linhas dos grJve1ll3-
mentais, montes de terra são projetados ar) ar. 1 ode- I
compreendem o intuito dos rebeldes: querem efetuar uma

Isortida á esquerda do bairro de Colme iares. Com efeito,
os lcgíonartos mouros começam a saír dos entrincheirá CIC Limitada 5·!.3Ia. a n.rva revista editaJa p la S.

mentes, ernquanlo a artllharta protcf.;;; o seu avanço. Isso, II etc. Avisol'rcvioô], ala. A. A f\'OITE., do Rio de. _; 1-

porém, não sucede por muito tempo.
Prazo Fixo S·l· ala. r.eiro. Publica-se ás quintao-:.-

A artilharia legal, imcdlr.tamente regulada, dizima as:
- raso Pr("ço: 700

fileiras dos atacantes, as metralhadoras dos rniliciaoos ��.�••G���.�@1t�'.��·�������'�i;j(�
crepitam tambem sem cessar e em poucos minutos o ter- ., r.'!p

���':ne���;��;,o de assaltantes, muitos dos quais conse- A' vende nas belas farmacias: Letras a nremle i
Os t.iros de barragem dos .legalistas �ontinuaram. �u- Representante: Romano M attioli·, '5 C

�t;:�
rante mela hora, mas nada m ars se movia nas posiçoes I

- , an ta .�. th� rin� " �:�
dos rebeldes situadas a uma centena de metros de nós. CAIXA POSTAL 345 CURITIBA PARANA' � �;) a I a J5k

Apesar de tudo, os canhões dos rebeldes não cessa- - "_' ._ - �.t. 1.200·.000$000 em orem 1·05 i.....".'�.:.�.'
vam o fogo, que ia causando vitímas entre os defensores , � - �j
de Madrid. Retrocedemos e tomámos o caminho da ca- Casa de Diversões � _' '.,- i'"
pita!. O roncar do canhão é ininterrupto e intensificar-se-á, I e Valor de cada letra 20$000

li'"
" ,'" ;

certamente, até ao caír da noite. Fam ii iares G incluidos os juros de 4010 ala
.'" .

. 1, �
As ruas de Madrid estão quási desertas. G e com direito a Sorteios mcn- !·::j,�:..,)I;�,:,,_,t.�.�;' O
A policia convida os passeantes a não se afastarem Vispora Imperial • saes pela última extracção de p, ti( '; �

das suas casas. Esta medida foi determinada por causa � cadamez da LOTERIA FE- ,,.,' '; ; :t:t .. ,I m
do bombardeio dos rebeldes, cujos cbuzes rebentam nos, O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES e DERAL, de accôrdo com a

\{�> /: \,1' ''; "::',.'t.,;' :;
bairr�tr�� �a� �r����- ,Parque de Oste" vêem-se colu-

I FAMIUARES, SUPE��p�A?sS DAS GRANDES : ;a;!;l::ente n' 102 < com \1�ij:,';};,;,;,;��;i::
oas de fumaça provocadas pela explosãli dos obuzes ati- �,... ·.;(Jt\\� If,Vfí :;.r�"

rados da estrada de Corunha. Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado i '-<:!.itJ!;MJeNlf..t:·v .�

Varios projetís caem igualmente nas imediações do pelo govêrno do Estado. • dFDeLANO �)

Quartel de La Mor..tél1a, que fúi tomado de assalto pelo 1",1ão deixem de ir ao lIi;,para Imperial pOÍS, nele �
1 premio 15:000$000 e

d d' t d T encontrareis grandes vantaQ:ens, confôrto, honetis- Z 9 premios de 500$ 4:500$000 ��
P()VO arma o no começo o movlmen o, quan o os rr.. ! 1- �

:. 2 p",eml·os de 250$ 500$000 O�.'.·,�tfires su�levados aí se tinha entrincheirado. dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará �
'iij!i

Nas ruas situadas entre a Puerta deI Sél e o Palacio

I
jll!. 12' I

.

Nos lt d F'
.

P I á P 15 � premios mensaes no tota de 20:000$000 ê'?�
Nacional. as metralhadoras crepitam, o q:le se perceb;� ela- a os a armacla opu ar, raça �

fe"�

ramente quando o canhoneio céssa durante alguns se- de Novembro � Accumulem su�,s e,:onomias adquirindo LETRAS !
gundos. ���;;;;;;;;;;;;;;;;;;

� ;,A PREMIOS «S�NTA CATHARINA», que :*:
:=..�;....;..;_;,;_;=;;.;;.u;J�;._;,,;;:,;;;-a:-;-_;�;;=-:"__w_ • ,e

al ....m de ganhare� J�.tros de 4°10 ala, concorrem a �'

fala .rn1"».11��� ,� 60 sOlR2rt:JOS em um total de :�
.. iJti6Laí�� ÍlllIIíI_ E L III �. oo:ooo�o � O �.;�

sereva, i�OJe Oltaesmo, :: AS LET _ .. fj
A' PR04-RADIO é-UL-Y-URÃ--S-L-U-M-E-N-A-U;;

RAS
��o :�goclaVels

e resgata'\_iê no seu vencimento �!!
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL, � FINALA1EN1É.' �ma leira a prc,'!'o representa um !

OU Dí)S PRODU1'OS DE SUA INDIJSTRIA �� brlhcte que não ;,ai branco. ij.,j)
.

1500 WAT�S na antena· ii) Banco de Credito Commercial !
(CONTROLE A CRISTAL) • Constl'uctor

e
;:

OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL I Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA �i,$

dOs que C(il1tratarem anuncios durante o mês .,
Rua do Rosario n' 109 Ria DE JAtiEIRO =

e outubro, terão um abatimento de 50'[. sobre os G INFORMAÇÕES CUlvl r.::
preços da tabela. O Angelo M. La Porta & Cia. �

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE !�
lâ�

� EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLI" �.':"P·R.C.4- Radio Cultura IBlumerlau _ BLUMENAU �
,1

�'t�
�.o••GGG•••GoGe.�I�$$��ã

A GAZETA-rIOIIGlIVtJÜlis, 14 -11-1936

m····
�.�,

.

:1 a

..-...

sobre o cerco de Madric�

Queixas contra as potencias européas

1.0NDRFS, 13 - Na entrevista telefonica concedida,
de Barcelona, á agencia «Exchange Telegraph» desta ca

pital, o sr Azanã, presidente da Espanha, declarou o se-

guinte: . ,

«A situação militar dos rebeldes em Madrid esta lon-

ge de ser satisfatoria. AC2.bei de conversar com meu ga
binete erl Madrid e fui informado que os rebeldes estão

sendo sustados em todas as frentes. Eu admito que se

Madrid cair, sob o ponto de vista intemacional, "0 efeito

será desastroso».

5

ces
��
��:1oEM TOR

deI rrad Iaçao
Roma

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc t 1810, irradiará

hoje, ás 20)0 horas, o segui!" :

Anúncio em italiano, e�pi\�
p.hól e português.

Marcha Real e Ctoomezza.
Noticiário em italiano.
T ronsr-ussão de uma opera lí

nca

Conversação sobre aumento de
atualidade.

Noticiario em espanhól t! por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

o sr. LínoolfL")
Calor e o seu

,���mar..,ifesto
P. ALEGRE, 12-0 sr.

Li ndollo Colar, falando aos jor
nalistas, disse que por enquanto
não tencionava publicar o SeU

e..ucciado mamlesto.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

VaiYIOS Lêr!

(Soe. Coop, Resp. L!da.)
DES =':..JA COfi

certar seu radio '?
Procure o BO;,rSON, á rua

Padre MiguelinhoRua Trajano n. 15

(Edificio propri«)

Capital - 136:700$000
56:424$498

A NATURI:..ZA, em repor

tagl"ns inéditas de r açadas na

seiva e expedições ás reg r,e,i

inesploradas do mundo coui S'. tiS

perigos, seus bichos e curiosid>

des, é revelada em

Reserva

RECEBE DEP�SITOS

PA6Al--rDO 05

SEGUINTES JUROS:

",,,,..... ,
----------------------------------------------------------------------------------------------------�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEXTO PAREO�9,40 horas- Ioles a 4 remos-Juniors
-1.000 metros.

Bllisa l-America-patrão Ivo Kock, Afonso Odebrecht,
Emilio Odebrecht, Osní Melo, Arno Odebrecht.

Balisa 2-Atlantico-Patrão, Emilio Voigt, Julio Neermann,
Artur Brietzig, Herbert Colin, Evaldo Brietzig.

Balisa 3-Aldo Luz Patrão, Jairo G. Vaz, Erico Espin·
dola, Dilermando Schmidt, Itamar Zille, José :Jigiacomo.

Balisa 4-Riachuelo-I )atrão, Jaime ladrochitz, Ranulfo
Willaim, João Azevedo Vieira, Alcino Millen Silveira, Luiz Euge
nio Beirão.

Balisa 5-Martinellí-Pp!trãf\, Aciole Vieira, José de Souza
Lima Filho, Hercilio De Faveri, Valmor Wendhausen, Marcilio
Bonnassie.

Gato
Galeguinho

Boas
Freed Betinho

Procopio
Ivo

Borba
Beck Calico

FUTEB L. e R E M O.
HO_JE corn

selecionado
dira' forças,

o

em

e amar.hã com

Atlético de ·São Francisco,
lides de futebol

o Figueirense O{
me-

loles do Arnerica� Cachoaira, Atlantíco, Riachuelo, Martinelli e
as aguas da nossa baía, impelidas pelos braços vigoro:sos dos
petirao nas tradicion.ais pugnas nauticas de 15 de novart'1bro.

Aldo Luz, singrando
seus rowers, COni-

de prédios
O Govêrno do Estado foi

autorizado pelo Legislativo
a adquirir ou desaprooria.
por necessidade ou utilidade

I
pública os prédios 11S. 14.
16, 18, 20, 22, 24 e 26, á
rua Nunes Machado, desta

II Capital e os respectivos ter
renos.

A GAZETA
A voz

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

o O POVO
FLORIANOPOLIS, Sabado, 14 de Novembro de 1936

Coníormetemos divulgado durante li semana deverão reali
zar-se, no estadio Adolfo Konder, da Federação Catarinense de
Desportos, hoje e amanhã, importantes encontros de futebol.

A' s 16 horas de hoje verihcar-se-á o primeiro encontro do
Atlético de S. Francisco -que terá Dor contendor o bi-campeão da
cidade o glorioso Figueirense F.C.

Salvo modificações de última hora, os quadros apresentar-se
ão em campo da maneira seguinte:

Aquisição

Atlétrco de São Francisco
Schmidt

Seye Célio
Msrinheiro

Nemesio Vadinho
Raul
Cito

Omar
Tião Tonico

Terá Jogar amanhã, com inicio ás 8 horas, na baía sul de
FlorÍlnopolis, um imponente e grandioso prélio nautico, cornpreen
dendo oito pareos em diferentes típos de barcos.
Concorrem á tradicional regata de I 5 de novembro os clubes: Ria
chuelo, (c arnisa azul e branco e salva-vida branco), Martinelli (ca
misa vermelha e amou preta), Aldo Luz (camisa branca e anco

ra vermelha), desta capital; America (camisa preta e emblema
verde), B!umenau; Cachoeira (camisa branca e faixa vermelha ti
racolo) e A tlântíco (camisa branca e faixa verde), ambos de Join
ville.

Figuram como juizes: Partida-Acioli de Vasconcelos,
Mario Calheiros e Aurelio Sabino,

Percurso:-Amarí Cunha, Adolfo Wollstein e Emi�io
Cardoso Jor.

Chegada: -Manoel Frederico da Silva, João Pedro de
Souza e�Walter Lange.

Crônometristas.: -Manfredo Leite e Henrique Müller.
Na importante pugna nautica de amanhã, além dos títulos

maximos -Campeonato Catarinense do Remo e Campeão Catarinense
do Remador.serão disputados} na ordem dos pareos,os troíéos,' taça
Para todos, em poder do Martinelli; taça Governo do Esta
do-Aldo Luz; taça Rerr.ington - Riachuelo; taça Eugenio
Müller-Riachuelo; bronze Adolfo Konder-Aldo Luz; taça
Maximo Martinelli-disputada pela primeira vez; taça Almi
rante Dorval �elqujades--RiachueJo; bronze Imbltuba-i-Ría
chuelo e taça Fulvio Aduccí,-conferida a quem conquistar maior
número de pontos.

Serão, ainda, ecníeridas medalhas de prata, para os vence

dores em primeiro legar, e de bronze, para os em segundo logar.

Carlos

Pereira
Carioca Freed

Procopio
Ivo

Chocolate
Beck Calico

PRIMEIRO PAREO-8 horas-!oles a 4 remos-Prin
cipiantes-J.OOO metros.

Balisa l-Amerz'ca-patr:to Ivo Kock, Willy Belz, Rey
naldo Puhlmann, Otto Hahns e Leopoldo Gaulke;

Balisa �-Rz'achuelo -Patrão-·Decio Couto, Paulo Lan
ge, Quo Max\l-Selinke, Ridualdo Portilho e Jae! Lange,

Balisa 3=Cachoeira -Patrão--Raul de Castro Gastão,
Heins Hoffmann, Ervino Wittitz, Adalberto Ravache e Armando
Jürgens.

Balisa 4 --AtlanticO-Patrão-Emilio Voigt, Julio Neer
mann, Artur Brietzíg. Herbert Colin e Evaldo Brietzig;

Balisa S-Aldo Lur --Patrão-Moacír Iguatemy da Silo
veira, Haroldo Vaz, Antonio Gomes Soares, Antonio Francisco da
Silva e Alvaro Conrado da Costa;

Bali"a 6-Martinelli-Patrão-· hcioli Vieira, José de
Souza Lima Filho, Ilercilio De Feveri, Valmor Wendhausen e

Marcilio Bonassis.
SEGUNDO P'\REO-8,20 horas, Out-rigger a 4 remos

-2.000 metros.

CAMPEON \TO CATARINENSE DO REMO
Balisa l-ALDO LUZ--Pl\trão-MoacÍr Iguatemí da

Silveira, Aldo Pereira, Aifredo ESpindola, Luís Arêall Horn,
Sidneí Noceti.

Balísa 2-RIACHUELO-Patrão Decio Couto, Ro
dolfo Diem, Joaquim Oliveira, Otavio Aguiar, Otlando Cunha.

TERCEIRO PAREO-8,40 boras-loles a 4 remos

Novissimos-l.OOO metros.

Balisa 1 - ALDO LUZ - Patrão - Jairo G. Vaz,
Erico ESpindola, DiJermando Schmidt, Itamar Zille, José Digiacomo.

Balisa 2 - ATLANTICO-Patrão - Emilio Voigt,
Leon Stachón, Rodolfo Kock, Moacir da Fonse-:a Lopes, Vitor
Stachón.

Balisa 3 - AMERICA-Fatrão-Ivo Kock, Rodolfo
Wirth, Alfredo Wehmutz, Ovidio Gracher, Paulo Ram?s.

Balisa 4 - MARTINELLI-Patrão- Aciole Vieira
Walter Wanderley, Solon Neves, Gualter Baixe, Olimp:o Cunha

Balisa 5 - RIACHUELO - Patrão - Jaime ladro
chitz, Artur Moellmann, João Azevedo Vieira, Alcino MiIlen Sil
veira, Luís Eugenio Beirão.

. QUARTO PAREO - 9 horas. Skiff-2.000.
CAMPEONATO Ct\TAR[N�NSE DO REMADOR

Balisa I MARTINELLI - Remador - Eliezer
Braglia.

BaJisa 2

Figueirense F. C.

Paraná Antenor

O jôgo da tarde de hoje, apresenta-se como uma extraor
RIACHUELO - Remador Clovis Gama. dinaria oportunidade para a rapaziada do invicto Figueirense F. C.

U NT P EO 2 CI

I
mostrar o seu alto valor desportivo.Q I O AR --9,20 horas-Ioles a remos- asse O segundo embate do Atlético ele São Francisco, amanhã,

aberta--I, .000 metros,
., ç:.' será com o Combinado da Capital, que se apresenta constituido, na

.

Bahsa l-Aldo LUZ-Pa�rão) Moa�lf lguatemí da .:J1lveua, maioria, com elementos do FigueirenSe F.C.
Gercmo �os Santos B?telho. Fernando Silva, O Atlético comparecerá ao prélio com o mesmo team, eu-

Balisa 2 -i-America=ve-s», Ivo Kock, Otto Hahne, quanto o Combinado da F. C. está organizado com:
Reinaldo Puhlmann.

Antenor

Dado o reconhecido valor das equipes contendoras, quer o

jogo de hoje quer o de amanhã, serão, por certo, pugnas dignas dos
amadores do futebol em Flor;anopolis.

SETIMO PAREO--J O horas-Canóe-I.OOO metros.

Balisa I-Wiachuelo-Remador B--Jorge Leonel de Paula.
Balisa 2-Rz'achuelo-Remador A-Célio P. Oliveira.
Balisa 3-Aldo Luz-Remador--Argemiro Cabral.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Eugenia
Costa Valente, esposa do sr. Do.
mingc s Valente, emprezario do
fornecimento de luz elétrica á
cidade de Lages.

Dama de elevadas virtudes a

aniversariante pela magnanimida
de de seu coração conquistou
largo circulo de amizades.
fi Gazeta, respeitosamente, fe

licita-a.

I civilmente, na residencia da noi
va, o enlace matrimonial do es

timado patricia e destacado des
portista, José Pinto Pereira, eh
nossa Marinha de Guerra, com a

se?hcrinha lrêne Rodrigues Mo.
reira.

Nossa Vida
AHIVER5ARI05

Sra. Domingos Valente

l'HE6Am UH5

'Domingos Valente

PflZEm BH05 HOJE
a senhorinha Hilma Neves, fi-

lha du sr. Manoel Neves;
o sr. Francisco B. de S:mza;
a gentil senhorinha Clementi-

na Carvalho;
(1 sr. João Paulo de Souza;
a senhorinha Inês Fiorenzano;
a senhOliuha Carmen Rila;
a senhorinha Maria do Cal

mo da Silva;
o jovem Americo Oliveira,

operario das oficinas da Impren-
O conhecido e querido back do Figueirense F.; C., José sa Oficial do Ltado.

Pinto Pereira (Carioca), após o prtlio de hoje á tarde, consorciar- EHl.Al'E

se-á. Realiza-se hoje, ás 17 horas,

Balisa-3-fildo LuZ-Patrão Moacír Iguatemy
Silveira, Aldo Pereira, Alfredo ESpindola, Luís Arêas Horn,
nei Noceti.

8alisa-4-Cachoeira--Patrão Raul de Castro Gastão,
Walter Schlegel, Jorge Dibh. João Matos, José Silva.

Balisa-5-Atlantz'CO--Patrão Emilio Voigt. Leon Sta
chon, Rodolfo Kock, MoacÍr da Fonseca Lopes, Vítor Stachón.

Balisa-6-.fImerica-Patrão Ivo Kock, Erico Müller,
Saul C. Duque, Walter Deggau, Sebald OUe.

A direção da Liga Nalltica de Santa Catarina recepcio
nará hoje ás 19,30 horas. na séde do Clube 12 de Agosto, os

participantes das provas naulic'\s de amanhã.

Aniversaria-se hoje, o jovem
estudante Valmor Wendhausen,

d auxiliar de redação de Repu-
Sid� blica.

Acompanhado de sua exma.

esposa e filhos Lauro e gentil 6e.
nhorinha Ligia, chegou, ontem,
de Lages, o sr. Domingos Valen
te, proprietario da empreza de
fornecimento de luz elétrica á Ci

dade de Lages.
OUTR05 I?ARTEm

Ntlo Noceti

OITAVO PAREO -1 0,20 horas+-loles a 4 remos+-Clas
se aberta-l.OOJ metros.

HONRA LI�A NAU11CA DE SANTA CATARINA
Balisa-l--Martz'nelli-- Patrão Alfredo Oliveira, Naza·

reno Simas, Washington Faraco, Getulio Braglia, Adolfo Santos,
Balisa-2-Rz'achuelo-Patrão Decio Couto, Rodolfo

Diem, Joaquim Oliveira, Otavio Lopes de Aguiar, Adolfo Cor
deiro.

SeguIU, ontem, para o norfe
do Estado o sr. Nilo Noceti, íllS
petor da poderosa fabrica Pirelli,
afamada produtora dos pneus PI
reli i

Isentando

de impostos

o crack Carioca consorcia-se

O governador Nerêu Ra�
mos sancionou a lei que
isenta de i'npostos o

Hospital de Caridade de FIo·
rianopolis e as sociedade.
desportívas que tenham sé
de própria�

-------/----------------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




