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Um I 'de
,

Lam�eão quenão
se apaga

M No cadafe�C�) em memória do
OSC aviador' Ol:veira', ern plena ca-

iiiiiiiiiiiõiiiiiiiiliiiiiiiii� ��iiõiiiiiii[ij",,���ted ra I de Cu r ictí��a , os extremis-
metralhadoras e fuzis.tas assestam

. o padre, entretanto, desconfiou dessa homenagem
CURITIBA, 12-Conforme toda a imprensa noti-[ Antes dos oficios religiosos, entretanto, entraram " imediatamente comunicou-se com a policia, sem que os

ciou, ocorreu um desastre de aviação em Curitíba, no qual no templo varias sargentos .� cabos �L) 5' RCgi.lJe'1ÍO di ,'ngLJhr�'s amigos domorto desconfiassem.
'

perdeu a vida o bravo aviador Manoel de Oliveira, joven Aviação e do 22' B.(_'., aqm.telatlos na cal ltat pararaen Momentos depois compareceram ao templo as re

oficial muito benquisto no seio da classe pelas suas qua- se, tendo á frente o cap. Agostinho, da 21 !TI.l de art

lhe-I
feridas autoridades, em companhia dó general Paes de

!idades de inteligencia e de caráter. Isso aconteceu 'no dia ria e membro da Aliança Nacional Libertadora. "\nd! ade!' �: da revista procedida verificou-se que as armas

18 de novembro. Esses soldados, sem nenhum crtcndn -cn'o CI),11 o a'i colocadas estavam C� regadas, além de grande -quan-
No dia 26, deveriam realizar-se as exéquias sole- sacerdote que devia celebrar as exéquias, iniciaram a co-I ttdade ele, cunhêtes de I11LlllÍÇÕCS escondida sob 05 panos

nes por alma do aviador, á qual deviam' comparecer as locação de metralhadoras e fuzis em torno da eça. Serne- I egros da cça.: ",

altas autoridades do Estado, do Exército c da Polida, 'hante atitude chamou a atençao do pad: e que o s intcrpe- Surpreendidos assim pelo comandante da Região,
além de familias da sociedade paranaense. No centro da lou. Como resposta, o sacerdote teve a i::f.m11é'ç<�d dflO- foram os extremistas prêsos, inclusive o capitão Agosti
igreja foi armada uma eça simbólica. Tudo indicava que cente- de que tais preparativo) tinhuu p ir ,;b-,�t·vo dar nho que os comandava.
a cerirnonia se revestíria de toda a irnponencia possível. ao áto fuiebre malar imporvncia, P');." '15 a mas ai; colo- S foi ass.m que se evitou, em Curitiba, um hedion..

Era esse o desejo daqueles que queriam homenagear a cadas constituiam um simbo:o da cr.rr. r-i ao.açada pelo ('O massacre, que bem revela toda a monstruosidade do

memória do inditoso oficial tão chio roubado á vida e á cap. Manoel de Oliveira. Er., uma ho.nei 1",'111 UOS SCl S vasto plano ele exterminio elaborado pelos adeptos do cré-

Patria. camaradas. do ,ver.nelho contra o Brasil.

tro sem pasta, senhúr Anthony
Eden, declarou, em sessão de

hoje da Câmara dos Deputados:
«As propostas forL uladas, pa

ra solução do conflito eti@pe, ba
seiam-se DOS tres principibs se

guintes:
I o-Troca de territario5" dan

do vantagens definitivas ás duas
paltes.

'

2o-Auxilio á Etiapia, para
SI u desenvolvimento social, eco

nomice e administrativo.
30 -Facilidades ás empresas

italianas de colonização».;
O Negus não con��nte
GENEBRA, 1 I -.0 impé

radar Hailé Selassié teh;grafou á

Liga das Nações declarando-que
não consente a divisão do terri
torio etiope com a Italia,

A plano franco:britânico

ROMA, 1 I _. O embaixador
De Chambriun, representante da
França junto ao Quirinal, apre':'
Sentou, hoje, ás I 7

.

horas, o tex

to do plano frarlco-britânico da
'. paz a:' Si. 8enito M!lssoJini, pn
'.

meiro ministro da Ítalia.

Ot"'lde ICarmem
'

__
o -y locaUzr.�f� Sa'ntos écon-

t$nt l gei,t.e? Itra a viol'ênci�
RECI -:'E, 1)- A exemplo dd I RIO, 1 l-Carmen Santos,

qqe oco-teu no Rio de J:>·},::iro, orocurada pelo Diario da ;}\(pile,
rOffi::-ça a preocupar 65 autorida- declarou que não professa doutri..

, des () proL! 'ma da lcvalização de nas partidaries da violencia e que

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO C:1\LU\CO JOR �ra!1<:le numero de detidos, em con- neste .ponto .

é cristã. Falando so-
- secuencn do último levante coam- bre as cartas apreendidas em po�

Ar�O II I Florianopolis, Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 1935 I NUPvlF.:HO 390
')

oni.ta. NB.n obsta-ire a transforma- der de João "omario, comunista
,_-------

ção da Casa de Detenção em prêso em companhia, do padre

n
'

r; fi presidio politico, . as autoridades Manoel Nascimento, disse que

[,M�� rt'� r� j� �;� � �J•. '. �I : ' '" (I"),n r 'e,J cogitam de de solicitar do go- eram todas cartas de carater par-
f;;.� �� � � I'i.il �S..�,dW3 �li �H v..i' d d 1 �'! b I., vemo a vin a e um aos navios ticu ar e, não tratam, em a so uto,

fi rx F'

�l n
010 Loyd Brasileiro, afim de que de politica, mas sim de ,. assuntos

RIO, 12 - O sr. Pedro Calmon escolhido re'a m nria êã@,e.la.;.. �D L '\_ [1j .�..:I �'lll:esrr0: s:;ja Írd<,nf�rmadoernI pre- relaDci,onados coma cícRemato�rafi�.
para dar parecer sobre as emendas á Constituição, integrado na :l'i SiGlO, f OIS os eti 'lOS se e evam lZ não crer que omano seja

Comissão Esp;!ciel escolhida pela Câ-nara, falando a um vespertino RIO, 11 - O juiz Rl�a� Carneiro, em L1Y'd sc.iten->, a mais de oitocentos. comunista, pois tem muito orgulho
disse o seguinte: hoje, decretou a dissolução da AWH CÚ Nc<t:ionJ LLi; ldvra. A;ó, �� e: 8 Rsbe Iode po�er usar o titulo de conde

A. L d d dE"
, . 1

-

I' l dr' J �-J' g 'C:lI. Ro
- «. minha atitu e será a atitu e a minoria. sta dar á íuston ar o prOC(;SEO rnovioo para ;;. i Dl OI>:SO t,ç,l:o, f,�,az a pr en-

.

_. R'
mano.

ao EU'�cutl'vo as medidas necessárias p"ra a d�f�sa da o' .J�m pu- minar da J·'f"'o" I)r-j" ":[""1)'0- TI· .... h j c( �\'Ur,l1' ...l 7 'J,dr, "'''e f 11
V'éJ i :::! J iO Refere-se, depois, ao filme rus ..

A. " ,"o ... -- :,1. -
d

'I 'ri �"o�l
"'> "f' i-' '_,' �. Vi "-_ .::·rl r�I(), lJ-E,tásendoco:ncn- 5o,'exibidoem sua casa, na sua

blica e d\s illltituiçõe3 dentro dl ConõtitlJição, mab só de,ttro da eVio.::nCl&_O. P' flS J.C0:'':'�Clm_:'�:..;� ,"_' 21 !

w_·, t, L.,_, o .... ' ''-

Constl·tul·ça-o». ,

� lI' d' A TI r I 1 cl·, -.,n'a'x·:!I',IO·, t;ldo o ft::.'gre3so d� f!.,,,'�neral M,ano", p'r�senra e de amigos, nã�,. haven·
,

.fanCamen e SUi,WerblVO a . 1'1. L. C o.rJ se] . ;cnLe .,

� �

Interrogado sobre se negarà o seu voto ás emendas re-spon Luiz Carlos Prestes. I
E.l R�b.::; o p'U:l ,0. h,1O. Ackmte-se do �}e:Ie nc?huma propaganda co·

à u:
n03 CI.CJ!ns mlhtares ql1e S. S. m:.llllsta. Disse que houve uma de-

-«Nada po:;se adiantar. Conheço a deJicad,�za da situa- ESC21a F'�OfiSS!onal C©d r. ey�]rlj} �1i;i iJ Inão voltará mais para o comando nuncia, sendo a sua casa invadida

dia e, naturalmente, não podemos tc-la em vista considerando a
.- em I n i n a fi t d.'a 7a' Regil0 M'litar, sendo sub-I pela policia, que fôra apreender

x C'l,l a U:J ! '< •

d I 1 N 'C ""

l1<o,;sa posição politica. O sr. João Néves, aliás, não ocultou, quer I "

� J '. .

I tlllt! o pc o genera. ew,on a- o filme, �no qual estavam sendo

quan10 falou á imprensa, quer na exposição que fez á minoria.» I
Das dlpl�mandis �e 1935 re�e- I vdcant!,. ' colocados letreiros em português.

-----.------.----- ! bemos atencIOSo convI.te para aS,SIS- Amanhã, ás 19 horas, deve-
-----'

A gUerra na I tirmos á solenidade da �ntrega dos rão cohr gl'áú as no�malist-1s de'O lU') a tadb r do
.

diplomadas, que se realizará dia 1935 do Colegio Silgrado Co- I tenen te Sa r-
14 do corrente ás 19 horas na- ração de Jesus. ' b iano

A sol,'nidade realiza-se 11() sa-I' " RIO, 1J - Noticias· vindas
l:!o nobr.e daquJ�· estabel�cimen RíO, 11 -Apresenl:ou-se á de R�cife iuformam que o ban-
Ia de (USInO, revrs!mdo-se do 'maior Pohcia o f'spí\nhol Ramão Marti .. do de Lampeão está atualmente
brilhantismo, sendo, nesta ocasião D(;Z de La Cierra, de 2 i arom de agindo no interior do Estado de

D'Anunzio e coléta de ouro excuta�o o programa seguinte: idad,'�, ha pouco tempo chet;;< do Alagôas, tendo atacado recente-
LONDRES, 1 J --- O Pri- ROMA, 1 f ._' No rutso <do IO}.....anto; 20) Palavras de di"S- de R(lma. mente as vilas de Almocreves e

m�ir(J Ministro, sr. Stanley �ald- campanha nacional em favor do pedida-Zenita Campelo, 30) HiI)o La Cierra confessou kr sido ° Panelas, onde praticaram depre
WIn con "oeou com urgencla o T t'$OUrO italiano,

-

o p�éta Ga- NormaJi�ta;' 40) Entrega dos di - autor do ass,,ssinio do tenente Hu· dações em diversas fazendas,
Conselho de Gabinete para hoje briel D'Anuuzio, que o povo

lJiomas; 50) Dnur�o da oraJora go 8arbíani. O assassino é um ameaçando as populações· dessas
ao meio dia, afl'm de Sp dell'be· d- tu m

1\ oT • 1 L d F b 'I
. " ,

� italiano consideia o ve-nc�dúr de a 1 a-lVlaua ce ('1m cs ra- (11 anno que viveu mtImamente localidades. No dia seguinte o
rar sobre o projeto da paz italo- Flum(', �acrificou todas as suas goso; 60) Canto de d sr-,didd 7,) com o aviador italiano, na capital bando apareceu em Barro-Branco,
etíope. medalhas de oLlrb á causa do seu

Discuroa do vraninfo dr Nerêu da halia. depredando as lavouras e violan-
Os feridos de Dessié paiS. '

Ramos; 80) H;n.o Nacional.
.

O qIóvel do crime é de_yéras do. as casas comerciais. Dois agri�
DESSIE', 11 - Diversas ca" Entre a coleção enviada ao/

. �ece�.erlio diplomas de magis- repugnante. cultores foram assassinados.
ravanas, conduzindo os feridos do D b tranaoas·

uee encontrava-se. tam em, a
Ih V'· "'1 ".

' I'l.l
.

'

ultimo bombaldeio aéreo desta gran-cruz inglesa, conferida ao f"

A

S�l ic;1'l!'al,Cacr�da Onvclfa, t,1j��,��.,_,_�.,�� � � ���m·
.

e· iHnio doscidad'e, partiram com de�tiIlo à poéta festejado durante a Guer. �Iza I y�, ,"1elete,. �lDe,�o, {nez � � �i1� � '_ Uag Ií'
Adis Ababa, ra Mundial. ° ge�to de D'Anuo- . araco, L;ll�a BeIra0, M, de

IP f' 'f
. '. "

d Lourdes 8�Ha-o Mar"a S�lum " ..
ara esse 1m oram ImprOVl" ZIO provocou VIVO eco 'em to o' ,.",

• o. , "IIV IISsados leitos sobr,e caminhões, po- o pais, onde a t:Oleta de, ouro é �ilá ?ilva, Anita Pisani, Daura � !ii •
d d d d t I't .

d
' 1 Oliveira H�Iona A dA Souzaen o ca a um es es el 03 Irans- continua a com entusIasmo reoo-

,ç \O • v ,

poetar oito faridi)s. brado, ílca L-:hmkuhl, Luci Bôtto, M.aria
A popula5,ão de. Dessié vai Eugem 1 Tavares, Maria de Lour-

aos poucos, abandonaIll1o a cida- Susto apenas
des Fragoso, Rodolfina Stlva.

de: €m longo, ,grupos que se en- ADIS ABABA, I 1
fileiram pelas estradas.
Para 'adiar o embargo do

petróleo
GENEBRA. I J - A Comis

são dos Dezoito reunir-&e-á 'ama
nhã, 12, ás 16 horas e n;;'o ás
II ,15 hóras, como fôra prévia.
mente rosolvído. Esse adiamento
visa prolongar (j teUlpo necessario
para as negociações relativas á

aplí"3ção dos emLurgos de olco
combustivelo

------------�-------------,--,-------------------------

)

! ·7

A voz: co Sem .quaisquer

A minoria

Oriental
����� I-

A fórmula para a paz Reuniu-se o Conselho

Africa
quêle estabelecimento.

Gratos pela genti leza.

T
..ONDRES, 11 - O minis-

<)

Bancada galj ...
cha e pras"
GetJlio

. _RIO, I J. - Esteve ôntem no paláCio do Cate te a
comissao espectaI encarregada de dar parecer sfJbre as
reclamações apresentadas ao trabalho da cômissão de rea

j�lstarne<1to dos venc,imentos do �uncionalismo, público, ten
CIO entregue ao presIdente Getuho Vargas o seu' trábalho
sobre o assunto.

� .

,

.
Segundo corria ôntem, o

,

chefe da Nação' énvíará
�l11d� no c�r�er desta sema�a o �nte· projéto do, reajusta
inel1l0 lá Canlara Federal..E desejO dI) governo que as no ..

vas taoel"is comecem a Vigorar a partir de 1 o. de janei-
ro de J 9J6.

'

.
Lub'O que receba a rIlPnsagem do E.{(f:'cl.1'fivo, o

�resíC.lellL da �'2unara fn::am nl-,ará o pf:)jéto ü Comissão
'te f,1i1a Iças, q J.C o devoLverá logl) apó;;: para entrar em se

�unda cliscuss,;w. Desse modG é quási certo que o rea
justamento sej� vota<..'o até o fim de dezembro ccrrente
come�ando a vIgorar no próximo mês. '

' ,

ataque aéreo Italiano, esperado
aqui esta mrnh"'i, de acordo com

varias men agens l'este sentido,
não teve iugar até a hora, em

que telegrafamos. I-\ssim, todos
os armazens e casas de nr:gocios
foram ab ...rbs novamente. N
pnmelfO m Jmento do pânico
cerca de 20.000 pessô1Sc, d i
xaram esta capital, fugindo p"ra
03 mat0s, que cercam Adis Aba
ba.

RIO, I J - S'I);0 r._uniJ,
�r.tcm, nJ Pr1afl,) G ....ab.li ,

com I) f,'. Get ílio V1rg'lS, a b m
cdda liebral gaúcha, tratando da
vmeildd� a Constituição em anda
mento na Câmara,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A QA.ZET..A-ilorianQPolis, 12-12--935
2·) ano (em. Oliveira. Qróu 5: Zilda Concei- Resu Itado dos

fi d ção, Nadir Vieira, M ma d
orooa os com distinçõo gr. I d B k L' K I

exames da Es ..10: Ívana Müller, Maria Giova- .our 5 ec er, urza owalski.

'li Faraco, Maria Eloi Neves, sa IV ano mixto. CO Ia N o rma Ivia N ..ves. Gróu 9: Alda Silva, Relação dos alunos promovidos:
Irene Silva, Leontina Carmra, CO'1l distinção. gláu 9: Fradi, r.._ rima ria I
v .t' d L d S M' 1781-Nlscímento de Ledo-Na cidade do RiodeJ;:-nana e oue es ena, MIa qUi' Alves Nbia e jesuina -\b�eu,'
I b I A I M

.

F' N I neiro, nasce Joaquim Gonçalves Ledo, brilhante jornalista e orador.-a

eM :nara '" ' el�1 ,alsca i -

ple��mente, grá� 8; João Mélo, anexa ao Grupo Esc. prócer da lndependencia do Bré'sit.
•

za ontz, Silvia Souza. A,oro- Juceho Costa, Lib-ro Tasca, Pe- Arq. São .Joo.e' 1819 C I
' -

d Bd l 8 AI
.

;;;;;;;J
-« O ontzaçao» O rasil-Em Napoles, entre ova as p enamenle, gr. rmra dro Silva, Vitulvio O.!stri, Ceci .

d J
.

d D S· IAprovados com distinção, gr. C Ih C C J d' h R ret . cão e o rei as uas ici ias, é assignada uma convenção,oe _o" o�tal' arme,n u lt 0- Gonçalves e Edite Arauj o, ple- b ) I d d10: Arquimedes Purificação, Án- C I A D I F d HISTO'RIA esta e ecen 10 a remessa os presi iarios napolitanos para o Brasil.
tonio MiranJa, Francisco Qua- �a, Se tat .(v-{esl, aIS 1',erhnanNes namente, gráu 7: A(blfo Campos, 1822- Tratado de paz-E,ltre o genera] Mansilha, go-CIOS an os, e ena a IC, a- An'risio Amaral, H rmilton Hil- j d' Edr«.. Miguf'1 Orolino, Mdgw) de d' I b I F

.

V Id C Agissé S luza, 9; Agissé M, vernacor a província argentina dê ,tre Rios e o R.rão de LaÇ1u-
Melo, Osvaldo Meira, O�ní Ra- ,Il sa, ,e

•

e,rr�Jra, �.. ur- debrand, H!nrique K0wdlsk;, M \' de S<-UZd, 5; Alcí S_lva, 6; An na, capitão-general do E5tado Cisplatino, então parte integrante adoCIO, Zair de LIma. O,'au 7: Alr rio Smtos, Olim Bdtista, O.lma B 'I
.

dIDOS
i Oscar Mel'ra .J1P1 úad. • b S C'l' V" B h I tonio D,ltra, 7,' Armí Faisca. rasu, se ajusta urna convenção ! paz e bôa harmonia.," • (II o..

a" antes, ena lelClt, ucc I,

1:i1\·eiJa" Elzél Mira.nda, sim.IJle�- 1826 ,U' d dcom dl'sll"nca-o g'r 9 A t
.

I) I d I V I C I O' Beda Azuiar 10, Carmelo Fa
'

-morte e . Leoooldina.s.Ee; consequencia de... .,.:, 0010 e la e �a ,ega, rac,I ast,ro, mente; aráu 6; DJelflar Nasci- ," o "
-

f id d
I' -

MlIchado. Carlos Xavier, Carlos J I B b d J O" caco, 10; Oacilio d'Avila, 5; 0,.1- grave en errm a e, ettribuida á brutalidade do imperador d. Pedro
, a�1 e 03 aio, oaquirn las,

I
menta, Ourval Coelho Pinto, Er� I d h R CRubi, Gentil Lemos, J,�r nimo I I G I d S L 1110 Rosa, 7; Davi An Ira,,);:, 8; ,lue, nesta ata se ac avs no io �ran.:b do Sul, falIece no Rio�al

,

,Jnça ves, 03 ant.o,s, eo- nesto VIeira, João Kinceski, Mu- d J
'

Silveira, Nilt.m Vieira, Oto Nu- D M d M ) H Oddrio dos Santos, 6; Eurico e aneiro a primeira imperatriz do Brasil, d. \1.:tria Leopoldina Jo-nor Ias e eIr0.3, aunua 1)0 rilo Bonássi5. Otavio Correia h C)' d d P d IInes,
., Ren,� Rot:ha, Valdir Lho- Maria, de LOU,rdes Silveir,il, Nadir \tuia da Gra,..., a M�lo. Rosali� D.�nt,��' 8;, Francisco A�bino, 8; I s�p a ar� ma, mãe ;!. • � ro ,Inscidd archiduquezll da Aus-

mayer, Valter Me,lo. fipratlados Braulma da Stlva O'manna GOIl� C t V It':X:d M AI
Gllb,-rto Oli\S, 8; H!nnque Jor- tns, sendo Irmã d� MlrJa L'Jlza, eSp051l di;! N3poleãQ I.

l
"

8. O
.' , "",,. os a e ii fi es I. ves., 7' L.I 'I' \' 7. J I 180cS Bafal'l.a de Avah'li O 'J 'd I '

p enamenle gr. . ,lrCI Nascl�' çalve! do,. Santos Ltlma SilveIra. ' 5. A· G I Cér ge. "

nerCllO I�gas, , Oe
-

, II J
-

'::pOIS (lO ceves e tormo,
,nen\o..lvo G"ndolfi, Jorge Mene�

,

��auL' 'J'I ponçha vel\.

V Idl_O 1"MolJIa, 6; Jone Cdestino Vieira, os paragU:.ly05, commandad()s pelo generi\1 Caballero. são novamer te

ze�, Manoel M,eneze�, Orlando lU ano feminino r' ort5.,mPM, �nass lac l_'=coC'
a u 5; Jos� RubiLk, 10; José Oliveira, derrotados pelo exercito bnsileiro, ás ord :n3 do marquez de Caxi, s,

S 'P·d K' L' A G' '/0 Ad' 1:"" S'1
�emos, ana aom<! osta e 8 J 'Alhft 8'J 'K' k' d btlh d A h d

'.

d'e.'ua, C' ro IlJcesií.!. prava- rau : lf ralscil, U a- Nr' S ; ose to, '. ose tnC�Z I, na gran e a a a e va y, uma as mais lmportante�. a longa
dOI pl�namente, gr. 7 Antonio mita Trup'!l. Ç-áu 9: Alda Irene' o�me la dv�zal t 7; J05é de L" Vega, 5; João .l\.�ui- campanha. ,

Alv&ro Bento, Nilo Silveira. Apro� Behr, Argentina Silva, Hilda San- eprova o. a uno.
no, 5; João Trilha, 9; Jurci Gou' 1905-Cardinalalo brtlsileiro-E.' conferido o barrete"

vadlll $imple.�men;e, gr. 6: Hen� tos, Izabel Gc.nçalves da Silva, IV ano masculino vêa, 5; Liborio Silva, 9; Luiz caldinalicio ao arcebispo do Ri) d:! Janúo, d. JO'l.:juim Arcoverde
iq'te; Inacio di! Silva. :"conor Lisbôa, Osvaldina Dias, Aprovados com distinçã�, gráu /'quiar. 10; Nerí Regis, 9; Ne- de Albuquerque Cavalcánti, sendJ e�ta a primeira vez que tal titu'o

lo ano míxio OJindina Camara, Z'llmira Brito _I O; L:.curiY,al GarC::,ia; gráu 9; Orli lio Ligock,i 6; Nilson Moritz, 10; coube a um prelado da_A_m_e_r_ic_a_L_a_ti_na_.
_

Zu�ma Maciel, ?ulma, Soares' Andrezo, Zaldlf Lima, .Argemi: ��olDualdo �onçalve�, !; Rom�lo O rigorosíssimo e inex'�edí�Grau 8: Aurora SIlva, Alha Coe- ro M. Vieira, Aldo Pereira, João ':'oares, 5; ')aul Oliveira, 9; Srl, I Ihlho, Laçir Fernandes, �uciaNu� Batista Leonette, Eucl;des Arau' vioVeloz�,6;WalterAmlral,IO. ve Sr3dre am�nto de. con
nes, Luiza Povoa�, Célia Couti- jo,_ Mano�1 Lino d� Jesus, Va�- Reprovados 4. tro e os Laboratorlos
nho, Bernardina Abreu. Oráu 7: del1)ar de Oli�eira, Ótavio Of.� RAU L LE'TE
Ameiia Laurinda, Dirce Livra- veira, João Josino Vieirll, 'Oomin- ARI fME'TICA A1alise prévia de to'ja t1'1, lt "_rl'a

.

f b' daJ P L· d S I C I C d'
,II prima, a rica

m:nto, urema ovo�s, aunta, gos 11 i va e ar os ar pso.. " 1 lou comprac'a.
�1r�nda CO!ltll,' Mana Cunhad Aprovados plenamente, gdu 8: I .A";lssf. SJuza, 7; Ag,ss,e M;,·

" _

Aliased� toda partida a"::lbada d:! fazer para veviana Norbertma Cardoso, Man Ivo Mutins, Nilo Longari, He- chlade5 d� S.,mzil, 7; Alcl StlV,l, nficaçao das preparações rig<.lrosa:n�nte exátas das subsCunha, Normelia Conceição, Dr)�, lio Joáquim Alves, Osmar' Mon- 7; Anton'o Dutra, 7; Armí Fais- tancias.
raci Camara. (jráu 6: Virgilia �uilhott e O�mar Ba�tos; gráu 7: ca, 9; ,Bda A�uiar, 8; Car- P dI F 9 O 'I' d' A I "

rova e atox'dex, pela injeção ou ingestão porTIlboas, Valda _Matos, Sussen Oilmon Silva, Edwarde Feman- me o araco, ; dCI 10 .'-\vi a, h jO 5 D A d anlma's, aco,npa!J an o-se a a\'ão farm1codinamica deMansur, Perci Oliveira, Marta des, Antonio MIranda, Antonio 6; iilcno Rosa, ; avi n ra- cada partida. ,

'
,

Marqúes, Maria de Lourdes Vi- \1é!o, Laudelino Caldoso, Aca- d�, 7; Eurico Dantas, 5; Fran- Prova de cO'lsta:lcia do PH, pJr métodos electomé.eira, Jaci dos�Santos, Jraci Gan· cio Martins, Americo da Silva, cisco Albino, 7; OJberto Dias, 6; tricos, d,� cada partida.dJtfi, Da!g,zn Oliveira, Angela Lauro G, Soares, e Ari Silveira. Joel Moura, 6; Jone Vieira, 7 P d t !'d d b t
•

R b k 8 J' ar
' rova e es ere I a e a':: enologica por semeadu-

Aprovad')lI simnle�mente, gráu José u ic ; o,e Ivel-
tras e culturas de cada partida.6; Rubens

-, Pére:,' I,vo M"rlzi, r-t, 6; José Althoff. 7; José Kin-
VARIOS ÉL V 6

'

, DEf'AR rAMENT0S T 'CNICOS ESPECIALISA-
Ali'Gil Otaciano Silveira e Ga- cezlci, 6; José de a ega, ; João O "S A E,

G 7
v T NOE \\ EXCLUSIVAME \HE AOS TRABALHOS.: DEhleu Si:na!, gráu 5: Nicano. Sil- �rilh�, 7; Jurcí. ouvê�, ; Libo� CONTROLE.

va e Ciló Gevaerd, no Silva 9; LUIZ AgUiar, 9;Nen
Reprovado: I aluno. Reijs, 7; Nélio Ligocki, 6; Nilson

r

'

,}';
, �\1.oritz. 9; Romualdo Gonçalves.

Modista 5; Ronulo Soares, 7; Saul Oli:
veira, 6; Si'.,.io V.dozo, 6; Wal�

RU ei 2a de ter Anaral. 9.
S'3tembro, 43 Reprovados 8.

Grupo 'Escolar
Arqutdrocesa
no, '�São,:-José"

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA J J DE DEZEMBRO-S. OA.\1ÁZIO
Resultado dos exa

mes finais do

I'fp,rovldQ$ com dislinçiJo, Ama�
rili. Vinc�ki, Bastilha Melo, Ce�
lina Silveira, Guiomar Silva, Ma
ria �adale�a Silva, Valdivia Sil
vá Àriston O�iv,�ira, Antenor Con�
ceiçllc, Conrado M.Jmm, Oionisio
DMnilloí, Oemcr�al Livramento,
Luiz C. Wagnei. Manoel Tei·
xt:ir�. Niltoll Soúza, Osní 8inder,
Osv;alJo Silva, Uri Coutinho,
Valdemar S,�hmidt, WllsOQ G.
Silva . .!lproVQdó/) plenamenle: lvo�
he Mitfr", Nadir Oliveira, Enio
r"lcrtins, José-C. D. Santos, O�ni
C;l�tro, Zeno B. Silva.

I
I' :r
f,

N:l3 grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commerci ,I, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

teleptone com:) a mais inprescino
divel das nec 'ssidades.

dizer, eco:lOmia sobre tOGGS

o� pontos de vista.

O ,MAIOR TE.NOR DO MUNDO COM
�lAGD'A' SCHNEIDER em�
,.

' ',o

'. ii

f4ão me - Esqueças
Bre�ve no F� E X-

Usar o SABAO INDJO gu r

-mu mo Máscara
DR. -GOEBBELS

No Congresso do P. N. S. em Nurenberg
,

v
. Continuação

A propaganda comunista d;ri�e sempre () ataque principal 'f'lr!O o trah:llho se, deslinlva, com� se pr,)vou. ao desmo-
contra a� fôrça� arma�a"; POi5 sabe que pela maioria não teri pos- rl)nam'�nto d J Reich Aletíl'io por me-ih da deótruiçb e decom(llJsiçâ
siLilidade de tomar conta di) gov�rno, h�stam-!h� pois os m'::IOI da do exército.
violêllcia que em todos 06 Estados orglQizadüs enc:>n!tam a 'resis· Sabre este �hão revolvid-.) p;!lo terror individ.l'll, IlsSlssinio d
t�:1citl do exército. O exército precisll porlanto, do! �er sujeito slste� relé!!s, morticinio em massa, roubos e incêndio3, gréves lutas na

rnáticarnente á �'ropaganda disso1vente do bolchevismo. E' precIso rU<l5 e revoltas armad.'!s, ergu<! a oroplganda mundial conuni�ta a

excavá�Io por de�tro e torná-lo inci\paz d� resistir à al'larqlJia. Sll!l cabêça �rot'!'s�a e mentirosa. U,n ideial e u n movim�nto qu
Na Abmallha, antes da nossa subIda ao poder, verificlln- conluista e procura conseryar o p)der f.or .nei05 tão condenáveis e

!e a ílltima cooperação d. eSt,ionagem soviética tom as organiza· j abomináveis �omo �stes, s6 se póde manter pela mentira, a difa;na
ç�e� cOnll!nisla .. Una seção dl' estranjéiro fia C,..P. U. a�tuaya ofi-'ç�,o e a híproclísia. São êstes os típicos métodos dt! propagand
ciRrr1ltlnte no no�so país. Era ela quem propriamente dava as órdens bolchevista que conforme as necess;dades se e tlpregam em gráu;'
e d ligia a e.spiQn�g(".m comunista. O fim desta espi'oIÍagem era: ,a qiferentes. ,

I ar Ja haição de segredos militares, a desagregaçAo da policia e Uesta Maneira se compreende a ale:vo;a asserção ,d,! que
(lO exército. 0�6ignou-se cOmO progr ama o trabalho de promover

r fQra da União SO\ • ca, em todos \)s pai�es. s6 dominem a expio·
o d�smembramento do exélcito e dª armada minando'os interi"rmen- rll,Ção de hom�fn, a c,lise, a c�tá5bofe e a ruina, e na U lião Sovié�
te p'pr meio de propaganda esclareced",ra entre 05 soldados e 05 ",a· tica pelo contrário, esteja em construção uma obra socialista que pr.!
I inh_�iros d .. , Orç!l armac)d alemã. O� i4!ho de J 931 $l dezemhro serva o P/li! da crise econômica e o trao5forma em um Estado sem

de ,1932 hEl�ve n",! Iriburlais al.!mllÍs 1 I J audiências d� C&�oS de intabor. Na realidade exi,te na' União Soviética uma desorganizaçãü
alt-itraiçâG que tinham a sua origem no fJartido comullista. A par da E��!l3mia 'c um 'estiolamento da produção impossivel de descr�
dissf> descobr.iram�!e .tm®Sos casos d� espionagem, industrial n:u fá� ver. 'o «pais sem iólàbor» albqrga centenas de milhar e milhões ae
1 rkal,' com CAráter d� alta t,{aição. 1

• , mendigo� e ,crianças sem, abris?, que povoam a3 ruas das grande
: O exemplo mais crasso da participaçã,o de «diplomatas S()' ,<jidades, e centenas do! milhar de proscritos, deportados e condena

\iét}cos» na, desagr�ga'tãO �litica dum país.. ofel�ceQ o. embaixador dos a taabalhos forçado�.
'

"

'".- i

�o\i�tico israelit. Jofie que" teve, de abandona{ Berlin a 6 dI! novc:rn-
..,,' Ao pil5$0 Rüe�e�. todos os outros Estado! dominariam pre·

lrQ, de J 918, pt>l\ utilizar o '�orreio diplomàlico como meio de traU5- tenus ditáduras capitalistas e fascista�, na Rússia estaria a liberda-
1 orfe ele material de propaganda disso!v!!ni'e, pela qU<l1 {oi minado de e o órdem democrática.

'

('> exército alemão e se tornou possivel 8 revoluçao. ,O chamado Nd realidade a gueja o país debaixo dum dominio de vio
�fuildp da revoluç!o» . serviu em grande part� plira importnt-:s a- lência judalco-m�rxísta, que se l�egura no p01.:!r me.cê de empr:!go
(,UISlçôes de armas feitils por Lie')knecht para os comuQistas �Iernãi:s, d� todos os meios. A pretensa lliberdad.:- e direito de dispor de; si
t. PQr olltro lado, para material de propaganda do exército. O judeu m �smo, que os _ povos de difere�tes Mciona.lid_ade uS.!Jfruem, se tra
c r. Oscat Cohn. de:pu�do independcl)te ao péJ.r1a1fle::lto. declar:ava a dUl de fáto nllm� escraVização e t::xtrrtninio detlsas naCIOnalidades. A
: 6 de dezembro de 1918 qu� tin'la recebido de Joff� a 5 d,! novem. I pret,:!nsa libertação dos povos coloniais e semicoloniais pelo prole
Llo de 1918 quat,o qlilh6es de nlblos para a revolU�ãO alemã, ItaliadQ interQlcional é a luz d. verdade um sangrento e brutal impe-

�;:-.k

rialismJ 50viético da pior eSfécie.
Nd Alemanha mesmo, antes da nossa sabida ao pod:!r, o

partido comunista vdriava sem escrúpulos alguns a sua divisa, segun
Jo as correntes de opinião Prim,�iro era a Alemanha «3 uitima toro
õlada se:ni-c()lonia das potências sinatária; do tratado de Versalh-:s,
subjugada pela LiJa d.l� Nações». QUlOJo o Na..:i<,nal-So..:ialis.ijlo
se começou a afir,nlr n,i opinião pública, foi estabeleciJ..) pelo par�
Ido comuni3ts o flrograma da «libertação social e nlcio'IaI». E'ltão
lroclam,)u-se u:nl uniãO) proletária 8erllO-M HCOVO contra V.:rsalh.!J
e a Liga das N lções. Hoje a assinam-.;e pactos militares com Pdris
e Praga e rellill-se sem _exitações a entrada na Sociedade da� Nl�
ções, anteriorme:lte estigmatizada com o epíteto infamante d.! «sQcie�
Jade de salteadores.»

A chamaJl politica pacifisca da Uílião Soviética ocura-� <::m

,trdir trama� para a revolução i�ternacionai em tod03 os paíse�l em
atiçar' st:m escrú,Jalos conflitos entre os Estados, ao mc!sm., tempc I

que se alma de alojo fantástico para gu�rras ofetlsiva�. Aljuilô' qut'
nos Estados Jcidi!ntais se chama socie Jade sen dae,se, é na �ria
Rlmia Soviéti.:a a mais intensa diferenciação entce casta3 pri'vili!' I

�;adas e classes desproviJas de direitos. Na propasand:l fala��e d,:
União Soviética como do «paraiso d,u crianças que alberga a juven
tude mais feliz do mundo». A realidade traduz�se em milhõ�!! de
�rianças ,abanclonadas. em trabaHo das crianças, e até mesmo em pe'"
na de' morte para as crianças. A propaganda bolchevista fah d�
«libertação da mulher pelo comun:,mo», a r("alidade patcnteij\;' d::>
solUÇão coml)leta cio casa�ento, o terrivel dcs:nembramento'-ie d�fa
parecimento de toda a vida de fa:niiia, o trabalho de n u h�res e

um assustador incremento da prostituição.
'

Pode�se manter um regime em que a teoria e a p �tica Se.

t!ocontram em tão berrante oposição, de outra maneiIa que
a -la difamaç,10 e da hipocrísia sem escnípulos?

Continua no próximo numero
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A GAZETA-Florianopolis

•

rencias

triunfos I

:J
�O-I-V-0-,-N-� MAIS

T!SFEITO N}\O �';E Sc,�rj IRIA 'Ir. fXC.V. E,vl FAZc:R C)N�

e de

CO.'\\ AS NOSSAS SÊDAS PARA ESTE VERÃO MWCNTE

&
1"-1

IRMAOS___".-

, I

(1)1

�
��

Gi) E S T AMP
Seja Lamé de
Seda Pelica q50 cores de
Crep Mongol todas as cures de
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento

cores de

A � !
6$500 P)r

7:3 r ar
ios F()r

H5üO
4-$500
7$500

QUER V. EXCIA. SURPREENDER AMAVELMEN1 '

A SUA ESPOSA, A SUA IRM� OU A SUA FILHI
NHA COM UM PRESENTE DE FES I AS ?

Adquira na nossa casa um certe de
veludo chffon francês ou da belíssima'

PEAU DE OAZELL

L.!
A
T
A

LINHO
IRLANDEZ
PARA HOMENS

8$ I or
g:�

Linho
belga

Crep M urocaí ", sortimento d: 40 côres de
,C! ep Mongol Superior, sortimento de 50 cores d�
Toil (te Soie q todas as cores de
Seda Pel.ca estampada de
To.l de Soie e-tamnado de
Seda listada moderna Cf diversos desenhos de
Sultaneta. sortimento d..: 40 cores de
CREPE MONnÚL Fi<ACÊS sortimento completo de

todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kim.inos, mais de 30 dese

nhos modemlssimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

13�,
8/1.�, l,

83 l)

16$ :,

Cretone
de

côres

LUVAS DE PELI
CA DE CABRITO

12S
7$5 "

10$ »

I? $ ,)

10$ �

9$

Sedas ultra modernas I
;r,�

Flor i '7:Õ(""o �..���.11.:))"; �
• 20#,000,,;�

�

,) 17:Eo(10 ��
» 1 9S\Juo i=
» 1 SJ,ooo ()
» J IS)()o .

» I 4f,')()O .

» 16;:;,)()0
» 4U,$ )00 � (�[stamilarla dai !fuis ricas a m lía !tpdsmas d,) firJ 3 São fP�u�a =.

encentrar-se-aa só na Cl.'tIEl TRES UHIIAOS �

�NCrep Podange Estampado modernissimo 13��ooo ,,�
. �

Crep Mongol Estampado Idem 12$000 (\)Crep lingenes Estampado Idem J 2$000
Crep Estampado de 14:$, J 6$, 13$ e 20$000 L.I.

�:2:'...,r�.,.,.�"'t!r;c:", ,
_

MOf:rn de��éores e opala

Drap de seda sortimento d<_20 cores de 21$
Peau de Gazclle, sortimento de lScores de 35$
Crep Podanze, sortimento de 10 cores de 24''''

'-' rp

Crep Mate, sortimento d� 1 Ü cores de 28$
Crep Amôr, sortimento de 10 cores de 24;,6
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de J 8$
Crep de Seda Chilcin, 14 cures de 24',;
Yelludo Chiffo» Francês da melhor qualidade de 60$,

N10RIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cures de
Opala Superior

� Colchas de
..
seda com 3 bicos 36$000

Colchas de seda com franja 40$000
� �1�z�----------------

L;nho lrlandez para homens

r .. i111) Irlandez 'para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 'I, 13$, 14$, J 6$, 18$) 20$, 22$, 24$, 26$ � 28$
------------�.�y��--------------

Linho e Cretone

LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 oms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 1 [4 de largura 6$000

'o

Luv'as��ii.t--e-jr-a-s-----
Luvas de pelica de cabrito da me'hor qualidade

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Ftnlssirnas ultima palavra de 15$, �'O$, .35$, 40$,

54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
----------------�r«Ka1�----------------

Capas de borracha
\

"apa de borracha para senhoras de 120$ Por lOO$o>dü
_Jem» » » »» 160$» 120$0�o
Idem» » .. » finissima de 200$ » 180$0�o
Idem» » impermeavcl de homensde 220$ » 180$o1P

----------------���T� .

--------

Meias Mousselin
Meias J�J'ousselin' ultimo tipo moderníssimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasil por
Me.as de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9,fi, 1 0.$ e 11 $00
14$do
7$00

2$3 e 1$50
4$10

I $6 Por 1 $200
2$ » 1 tf;500
')'!t.n' o e 2rA2r)o/-7r.lulJ l> l.,..; 1 .

,
"
1;- o

i��al por preços fantasticos�
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�l lf7 (7.J� �� �

.)�: ç,�
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�iJ � \ � � II �i
'�-:J' J�'�

1\/1 at�!�:��',e�.��n�a���:�·.�'"���?�·"�ir�)�v����]�a�:ª�f!u= Lages I
em: Mostruas-io perrnanente em Cruzeiro do Sul �j

Secção <:ia Secçao de Secç�o de �
. FAZENDAS:

I�azendas nacionaes e extrangeiras� para)f;rnos FERRAGENS: MACHINAS :

Morius e Algodões Machinas de beneficiar ;madeira 'fj
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ",,1
Tapetes e trilhos Cin.ento-Ierro em barras, ferrazens para portas Machinas para laoeiros I':fj

Iteupas' feitas e janellas, tinta
'"

Machinarios.em geral para a
.

lavoura: 'arados, �
Sêdas . Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc. ��';..1
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores ��
:.i em nove llos e meadas Louça esmaltada- apparelhos de' jantar - talhe- electrícos g�.onetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissões: [eixos, �\'j
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, ccrreias de couro e lona �
'cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes '1;-.,J
Toalhas e guarda-napos] Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �4
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

.

�j
Depositarias dos aíamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER

,

Charutos «DANNEMANNx, Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
I!rnpreza Nacional de i�avegação "1--�c;E��ock,e"-�vaoo�"'fets. "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' ��F brl d P .tr" r

4> H t::' b
.

".J r:
n

H E t ' e . "!\. .

t "

a rica e ontas Ri1:a vraria .." r-a rica ce Gelo "Rité-;3 rv'ar�ia .... 5 arerr r-�ra aca

�����.,.,

I
arz

. r '. .

-

,. I' Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de �varla8
r-

em

G Br a81, no Uruguai e nal prlnalpais praças e,drangelral.

Jgente� em Ftortanopot i� :'
.

Campos Lobo & Cla,
,

.

todos os Estados

tonselhetro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal
ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA

'

Escrítórios em Laguna e Itajaí
ubAgentes em
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A GAZETA

A' Gazeta
Médicos

·'Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do I

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em "iante dia
riamemente á R. 7 í ajano,51

P'icne 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrlioidas: - Tratam�nto
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira. 1 4-Teleph. 1353

Conslttl .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 I oras

l'

Clinica de Cri,mças-Mo
[estias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Tr�jano, 21
Fone 1384

Dr. SYLVIO
FERRA.RO

B.

Or.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Por-rnnôo pela E'aculoaàl? OI?

meàic:ina ao Universioooe õo

Rie oe 1onciro. Ex·interno,
por concurso, 00 Hospital àe

Pronto 5l C rrro e õu Flssisten-
cio Publica õo Rio õe 1aneiro.
rem alguns anos oe pratica nos ,

5erviço5 e§pecializaàos no Pro
fe5sor 5anson, no Rio oe 10-
netro -no Policlinica oe Botafo-

ga .- no H05pital õe 5ão 10ão
l!Sati;,ta õo LagOa e no Hospital
6affré--6uinle).
Chefe de clínica e cirur-

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hnspital de FlorianopoJis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

:'

Para Nalal
e

Anc Nova

RUA

c. Telefonica Catarinense
.......

, ( (nome do votante) ·1 Praça 15 de Novembro, 8
nome do volante) -

Dr, Pedro d. Moura FerrO

Qu.1 ••luhe do 'uloh"1 Qual o clube de futebol I,::==::-DJ. .'
_

Advogado mais sim!l�titQ? mais simpatico? �1f'���';;;;"���""""""""'M"W'""M - · ri
Rua Trajano.rr J sobrado �E'��� � SE'R�E B I � ra 6 ntETelephon:' rr 1548 I

2-,... ---� �
I!ii> P � e S e ri ,8

.

(nome do clube) (nome do clube) �m�ii''l.§.I�lfliImi''l:i'l;JKf '!j'tM M

1f��ECISA·SE de pessoa ativa e idonea, pa
ra representante em conta propria de artigo
de grande aceitação, dando-se exclusividade
para esta praça e para todo o Estado de

��....,.��"""" I
Santa Catarina.

� fi Para esclarecimentos, dirija-se por carta a

LANS PAR!\. BORDAR ij
: nãa tem rivaL �!r�'�dÇ} !!urtr- �
menVJ �i1l I';;}f@âj fkm®3.

.

I I CURITIBA PARANA'

II
I
�"""'....�_.,.,. u,:,11I� __ - •

,

{--�_,_--==.� Querendo receber este

'es Salvio de Sá precioso livrinho, sem qual-
. Gonzaza quer despesa, mande

. en.de-
E

6
,
reço c,erto ao sr. .Oliveíra,

Saback 11 ��b. NICTHEROY
- E. DO

ADVOGADOS II ".

.

.�-- -'

I' Dr. -Rioardo 1
� Go�tsrnann j
�
•

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

GS'';;;EranA�;:' ��r;�uG:.�7���porti-[� A l tE O BD
,R[E :-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tarnandaré

.

.�������SE'RIE B :-Clubes do Estreito; Coqueiros Saco dos Li- �������������� ...=

mões, São José, Palhoça, Big�assú e Tijucas

Qual o melhcr jOijador II Qual o melhor jogador Ide futeb_l? »: de futebol?

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

saude

Ex ·chde da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Professor

E[win Kr,=uter)
E��laei�n$h'� em' o1rwrgla

gerDI
_.

1· • • .

I' (daua cirurgia, ginaeco agia. \. 0-

eriças das senhoras) e partos,
-

pisêHOAl-�SiMO-�JES:-A�� cirurgia do sistema ner.voso e

I operações de plástica
LIVRARIA MODERNA 9 I I
funaar3n em 1886 I CONSULTORIO--·-Hua Tra-

ij imo N. 1 e das 1 O ás J 2 e

111.'Rua Felippe Schmidt r. 8 das JS ris 16 112 horas.
raixa postal1Z9 Tel. auto 1004

r)entistas Codigo Ribeiro End. Telg.
TELEF. 1.285

ISIMONE ! RESIDENCIA- Rua Este-
Luiz Freysleben ves Junior N 26

.

t
Tvpograpl1ia. EsterlZotypia J1.,

Cirurgião Dentls a enccô ernc-fío, Pcutcção, Tro- TELEF. 1.131 I
-RUA DEODORO, 30 balhos em Alto Relevo etc. cs

�������������������·w�......�....�&#�Nth�Ã�������""'���.�;:""_::--::'.:--�!::�:P:mrn:-'---:�:'-m;�-��-�"�""'"�""���·:�����:>:.!i�,nft)�b�-}�,.;r:�...,.",,:�=�i?i.:�%iF��·i4a�'�'#9s�'��'�=�=���-�.�-�����:s::�=������2J�.�A [,
l
"

seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pbon-- 1277.-1

ICaixa Postal, 110.

E·L.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Fones 1631 e 1 290

A CIA. TELEFONICA CATARINENSE,
em comemoração ás tradicionais Festas do Natal e

Ano Bom, resolveu dispensar, até o dia 31 do mês em

COiSa, a joia inicia! de 100$000 (Cem mil réis) pa-

� ra todos os aparelhos cujas instalações forem solicita-

I das até aquela data.

� Queira V. S. procurar-nos e nós nos servimos,
com o maior prazer, a fornecer-lhe todos os detalhes
e informações precisas, absolutamente sem nenhum com

promisso da parte de V. S.

RUA TRAJANO, 3?
Telefont-, ·i287

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

=--:= tii<' -R'êrn-arõ�-=�
==Barbo�a==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

Sebastião M. Araujo
Rua Marechal Floriano n. 722

(nome do votante)

Sorteios men-!
saes de amor-

tização, com
reembolso

mensal, ao l:

Cij�STANTE participação le 50 0Io nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS .ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A
NOVEMBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

10.!55 -- 8.871 .... 0.885 -- 6.274

29 DE

3.745

Sra. Olga "Fana, Bahia-DAlHA-contemplada com CAPITAL DU-
PLO Rs.

Sr. Manoel [oaqcim Faustino, Rio-RIo-contemplado com Rs.
Sr. José Teixeira Araujo, Rio-RIa-contemplado com Rs.
Sr. Amet ico da Silva Castro, Rio --RIo-contemplado com Rs.
Sr. João Seco, Cabo Frio-ma-contemplado com Rs.
Sr. José oares Lemos, Parahiba do Sul-kro-contemplado com Rs.
Dr. Joaquim Barreto de Araujo, Bahia-BAHU\-Contemplado com Rs.
Sra. Maria Ame/ia Dantas Lima, Bahia - -BAHIA - contemplado com

um titulo liberado de Rs.
Sr. Nicolau Dajetto, Livra1l1ento-RIO GRANDE DO SUL-contempla.

do com U111 titulo liberado de Rs.
Sr. Antonio V. Soares, Piratininga-SÃo PAULO-contemplado 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
6:000$000
6:00J.$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000 1,
I

STO
MANDE confeccionar seus ternos na acreditada CAS�A
valendo-se dos lindos padrões
RENNE

ESQUINA DA RUA .J oCONSELt-iEIRO N
w:z p:r -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__
.

-

Colegio "Cora
ção de Jesus",
Florlanopolis

o acerto
UMA

àe
Resultados dos

Irradiação
da Alen�a.

nha

MEDICA
N I S• âário:

o jornal Correio de Tim- que dispõem na Assembé.a
IV ano orma ecun ano. bó, de RoJeio, deste Estado, Legislativa.

PEDAGOGIA: em sua edi_ção de 7 �o cor- �un�a se viu campanha
rente, publica o seguinte: mais violenta, a que o sr.

Aprooadas com distincão: lIca "A recente decisão do Su- Claribalte Galvão soube re-

Lehmkuhl 10, Luiza Beirão 9,9, perior Tribunal de justiça sistir com a energia que lhe é

Zila Silva 9,6, Inês Faraco 9,5, Eleitoral, cassando o manda- pecuiiar, porem sem perder
Alba Vieira 9,3, Cacilda Olivei- do de segurança concedido á a serenidade, certo de que
ra 9, Daura Oliveira 9, M, de "Ação Integralista Brasilei- estava agindo rigorosamente
Lourdes Fragoso 9, Hdena Ana ra", pelo Egregio Tribunal de acôrdo com a lei.
de Souza 9, Marta Scllum 9. Regional deste Estado, para E o julgamento unani.ne da

jlprovadas com plenamente: Ani- que os correligionarios do mais alta Côrte de justiça
til Pisani 8,8, Heliete Ribeiro sr. Olbiano de Melo, pudes- Eleitoral, proclamou a legali-
8,2, Elza Silva 7,8, M. Eugenia sem usar livremente a camisa- dade da portaria rr 147, fi
Tavares da Cunha Melo 7,8,Lu- verde, veiu demonstrar elo- canelo mais uma vez desrno

cí Bõtto 7,6,Rodolfina Silva 7,4 .. quentemente, O acerto da me- ralizados os escrevlnhacoes

.}lp10vadas com simplesmenle:M. dida tomada, pelo sr. chefe e os tribunos que procuraram
de Lourdes Beirão 6,5. de policia, ao baixar a por- incompatibll.zar o digno che-

taria rr 147. fe de policia com a opinião
/lI ano Normal Secundário: A portaria acima aludida, publica.

como se sabe, proíbe o uso Congratulamo-nos com o sr.

da camisa-verde com o fim Claribalte GaIvão pela vitoria
de evitar as-repetidas pertur- alcançada e tambem com o

bações de ordem, que s� vi- nosso Estado, por ter á íren
nham verificando em varies te dos negocies publicos ho

municípios, e apesar d.sso, mens que conhecem a lei,
foi rudemente combatida, não que pesando as suas respon
só pelos integralistas, mas sabilidades, sórnente armados

principalmente pelas oposi- com a lei é que têm agido,
ções coligadas, através da visando acima de tudo, o bem
'ma gazeta, editada em F10- estar e o progresso da terra
I ianopolis e das tribunas de' barriga-verde."

A estação alemã DJA, onda
com o nascimento de anis uma 31,38als., irradiará amanhã o

nenina, que na pia to.nou o norn � programa abaixo, para a Ameri-
.!e Mai ia Conceição. ca do Sul.

[;QII../r:H:JO
j-\'s 23,15 corresponde às

N
.. 1

3,15 h no Riu de Janeiro e

o car;o 'o Q) RGg:stro Civil 7,15 às 11, 15 hs,
srão oe habilita'Jd) p'lfil casal: 23,00 Anuncio DJA (alemão,
Cujos G"inett e srta, r....1aria Lui- portusuês}. Canção popular alemã;
U� DU'dk S 1'/11, ;: mbos �o!teiro" 23.05 Radio Lminino: Madona.
iaturais d .ste E"lado, do nicilia- A rnãi em to [o o mundo. Manus
lo, e rÇ,i'!ê'1t�s ne-ta cap:hJ; 1 crito de Chadolt� I3ret$ch; 23.35
- Antonio Manoel Moreira e I Noticias sobre a economia ;o,1p.mã;
ria, O_dila GO'1ç"lv�s Blabh 23.40 E-.tremeio; 23A5 Ultimas
.mbos soleiros e naturais dest- ioticias (em alemão]: 24.00 Hora
:�:,tJdo. com musica dê BI ahrns: Abertura

cagica. Nafnie para contralto, côrc
e orquestra. Sinfonia NoA em di\- ./lprovadas com distincão:Dir
'TlCLOr. Canta Margarete Arndt ce Zanella 9,5, Elisa B.' Gart:ia
Ober. Die Dcutsche Singgemeins- YJ, juvelina Martins 9,3, Nidie
,�hilft. Direção: Werner Richter, Motta 9,2, Marcília de Oliveira
Reichhelm; 1.15 Ultimas noticias 9, I, Edite Soares 9, lolanda d'
(én português); 1.30 Das obra' Alascio 9, Marta Orth 9. Apto
de Robert Schumann: Myrten, oadas com plenamente: M. d
urna série de -canções: Faschingss Lourdes Lima 8,9, M. Celest
chU)m!� aus Wien para piano. Carvalho 8,6, M. da Glória A!
Canta Lore Fiscl er, toca piano ves 8,5, Ezir C. Moritz .8,3, M.
Wdith'�r Wd�ch; 2.00 Fala o José da Cunha 8,1, Astrogild
po :la: Josd Pon�en; 2.15 E'co Cordeiro 8, Zuleima Laus 7,7
da Alemanha; ;L.30 Duetos de Zenita CampelIo 7,6, Veronic;

'JUTR05 ("ARTEm canções po�,u!ares. Bertha Giselli, B<!cker 7,5, Catarina Coelho 7,3
Prof. ,/lilocle!u Damiani sopíano; Franl Wolf. bariton;Ek- Ivone Mont�negro 7,2, Rute Cos

kelllrd VigeI;us, viola; Robert v. ta 7,2, Nilza V. de Melo 7,1

P,ara _ �:um,:n.'l�, a,:ompan}:3.�(> �nde-rrain, �iolil; �mil �eiler,vio-11provadQ.3 com .simplesmente:M�-
le um ,e" LUlifl!!O, �egue nOJ Ilap; R. Prelss, vlOL ce); 3,00 na VIOleta Baler 6,6, Anto·.1la
\) f.r. Armcl"to Dami;mi, lenk I Uhmas notirjas(em alemão); 3 _1 'vete Tolentino de Souza 6 4.

l,� !�';.til\jto ,��:_ E�u :a)ío e d

I
Leitura (lu programa(<llem.,p' rL'· :dit� Tol�nti�o de Souza 5:6

GInaSlO Ca,,,LI n·e, Despedida DJA, (alemão, pOltu �rohdes Silveira 6,8.
pjés).

o onibu, dei Auto ViiJçEio Ca-
. ,

armense, chcg -rarn ontem di
iorte do E' tado, os "e' t-- ., ?;1!Ir! e,

.",,<.�gei f0S: Nnrmil rn Bd :tr;ch
Abelardo Gome:" Àntonio Batis
ta Jo[., [';lcnica Cunh'l, Guilh�r
mina Siqu:::�ra, LUJia OUlrnarãe�
Alvisio Dogren, IzidíO Z'\nio.

. . , � "-

\rgel;lm:> llres, Anteoor Segui
João HO�n, Albertino Ba�t()s, sr�,

Adão H :Ih:! e Of [ando Corrêu

!.OURA5 E: mOREHAS

fidclina Macludo

Coqueiros.
Praia das saudades.
O ma!'. com !)eqfiei\;tS on1J:; vem

bater de leve á praia, fazendo todo
o nossivel de bdjH seus cés, com a.

últimas espumas da água que se es

praia.
Você, sentada sôbre a arêía ret.ra

9S seus pézinhos, fazendo com que
a á!:,:ua vcl e de' epc'onada.

Outra . .) ngLs \'<.111. com a nES!l1

esperança, levando novamente o lô
gro .-:_ a dcsílcsâo.

E assim coa lillÚ;!',
Pobre mar! !ny�ja imcssamrnte 1�

sól qf'e a acaricia. procurando CO.l

vencê-lo, para que seja mais brande.
na luz e no calor.

No entanto, êle parece não Ih
01!Vfr as SÚp:lc,1S, porqlE se tom
mais abrando". reverberando n t arêi

b;�!1ca da praia, o seu brilho mag
níftco.

Você compreende tudo e, num rá
pido movimecto, jO;1-:;<: ao mar,

A.t. o �01 vai morrcnío J.�nt(lmea
te e o despezado nnr salt:h reCOH

fOibdo e fremente, acolhen.do-,-l eeu
voi-rendo-a na rendJ. b_'a.nca de s,;<:

esp nuas.

Agora, o sól é que fica trist-:-,
porql1e a vê e a outras onjiuas J. de
lídarem o frescor daqae1as á�Ulf
frc3cor tio salutar lllS ta�des quen
teo de veráo.

Para completar a feHciJade da
"�1: !�� á��.�as" f;,lita na Pl-1.1a da.
Saudade!: a Cacíld" Rítzmann.

Dom Neça
R!'IIVEH5AHI05

Vez. Erico Enes Torres

exames:

ARITMÉTICA:

caso

Natal dos Sen,
tenciados

Ainda D rumoroso

do film "A Ilha do
Tesauro"

tlnfOilio C0'17aúaJ_ltl..- -- Il_ o""

Recebemos a seguinte: Chefe da Secção do Cine ..
Nota do gabinete do Juiz de ma".
Menores para a imprensa -�----------

Havendo aEmprezaCine-
En�:e Italiano

matografica Limitada desta Audiz iO� i Ra

(apital exíbido aos Comis- diofO n iChe

fi ano :J{ormal Sec:'1Ildário: sarios de Vigilancia deste E"'. I· A R.
MATEMA'TICA: juizo uma publica forma de Eltação d J Roma-2RO m. 31,

Aprovadas com distíncão: Ali- certificado da censura, em que 13 9635 KC.

M F 1 O A d
'

l se dava como aprovado sem Hora do 1?,io de Taneiro 20,;a
..:e . aria prova as p ename-

J I

de: Maria Castro 8,9; The.)don restrições o film A Ilha do Programa de transmissão ra-

)livcira 8,7; Emília Pi"'l7.a 8,6; Tesouro da Metro Goldwyn diofôniCtl especialpara a

Liberatino Pucd_1j 8, Ne i Boos ,\1ayer, em flagrallte d.scor- AmeI ica Latina

8, (vone Luz 7,3; Maria Virgi- dancia com a relação publi- Quinta-feira, l2 de Dezembro d� 19:5

'la Vieira 7,2; Aprovada:s simples cada no Diario Oficial da Anuncio em italiano, esp:mhol

,nenle: Noémia Ramos 9,8; Afon- União, n' 270, de 23 de No- e português. Marcha Real e Gi()�

" L·b
.

6 7· AI'd M I vembro de 1934, foram pedi- Vinezza. Conversação de ü:ssa,
�ma I ((ati ,. el a eo. D Z tr" h'
6,2; Hilda Luz 6,2; Guiomar

1
das ttnfdOrmpações aOd edPa��I�- b�a rn't'hescllptHor e

. umondta,
I 6 1. C' A. d 6 AI m �n O e ropagan a o IV. 1- 50 .e o ema: umOTtsmo os
..emos " ora '"'!.reu a ,

-
.' ld d N'"

, G G
.. , 5 9· H I C S h nisteno da Justiça que pron- SI) a os. ohclano em espanhol

:>a • n}o " e ena • ° n "C d B d
5 8· M d L d N 5 8 ta'nente as forneceu nos se- e portugues. oncertD a an:l

" . e our es uneil ';'. d C b" R D
"I' J' 5 6. C '1' T gumtes termos: os ara menos eaes. uetos
� mira aClnto " e Ia orre�

R' J
.

4 d D IN'" .

I'
S 6 SI' D 5 6 R h "10 de anelro - e e- ropu ares. ohclano em Ita lano,
,; u amlta utra ,; ui

b d 1935' N C 67 M h R I O"
C Ih 5 6. A �. G d S'l zem ro e .'

-

,

are a ea e rovrnezza.

ar5va4.oI ,,' 'R
ra,,1

5'4 aI
I -

Dr. Hen:iho deMedeiros Cesare Zavattini é seritt(,re
va " nes amos ,; vete .

d d d II
.

h"
Oliveira 5,1; Nair Munári 5,1; DD. jU1ZS e MCenvre.s o Es- .e la tnuova generazl,ohne c e SI

fe
D'l B 5 R d 3 tado de anta atarma. nve a o appena qua c e anr.o a
hIDa orges . eprcwa as: :

.

I I'h h d"
.

Em resposta ao vosso te- con un plCCO o I ro c e ImprovI-

legrama de 2 do corrente co- vs.o .é �also . a. classificarIo fra i

munico a V. S. que o film A mlglion umonsh ItBliani. II suo U·

Ilha do Tesouro, da Metro morismo é di un genere d·.!i tutto
Aprovadas c0f!1. disttnç�o: Neli Goldwyn Mayer, foi julgada speciale: consiste piú nella so�ta

Boos 9,7; Aliei �.Fana. 9,6; pela Censura Cinematografi- nza .ch� nelIaforma, piú nelIe si
lvon-=Luz 6,5; Allmra jaclOto 9. ca Impróprio para menores, tuazlOn! che nel modo come ques

Aprova�as.co71 plename�te: Teo- não sofrendo este julgamen- te �engono prospettate. E' un u

dora Ohvel.ra 8,?; Mana Cast�o to nenhtima alteração até a monsmo freddo, Iucido, in cu le
8,7; .Afonsm� !--,berato 8.�; .L!- presente data. d:::formlZioni

.

onde quasi semp�e

be.r�tme Pueel�1 8, I; M.Vlrgmla A Censura Cinematogr-afi- n'\��e la coItucitá, sono tdlmente

�iIelta 8, GUiomar Le�os 7,7; ca nunca forneceu publica ablh che sfuggono allettore.
Helena S.Sohn 7,9; Cora Arru- forma de certificado sendo Mentre prepara alcei volumi
da 7,4; Nair Munari 7,4; Noémía portanto necessario �erificar che si ritiene avr:.nno lo stesso

Ramos 7,3; Ruth Carvalho 7,1; a autenticidade desse docu- successo di publico e di traduzio-
Alba G.Grijó 7, lvete Oliveira mento. ni, lo Zavattini presta I" sua ope-

17, M.de Lourde� Nune� 7; Vil- ra di organ.izzatore e di scriUore
ma Vaz 7, Apresento a V. S. os pro- nelIa redazlOne delle Rivíste di
.J/Movadas com :simplesmente: t�st?S da m�is alta estima e uma grande Casa Editri�e ehe si
Dulce S.de Sousa 6,9; Aleida distinta conslder.ação. .

é specialilzata in tal genere di pu-
Melo 6,4; Dilma Borges 5,7;!vi. (Ass.) Franklm de AraUJO bblicazioni.

Sulamit� Outra 5,7; Célia -r0r'res I�.�""""'-.�.�������J5,5;InesRamos5.2;Aracl G'H CQ,no_ur§oc.:de BELEZA O
de Souza 5,2, Reprovada uma. r- -

..

_-
_

_
.. '�.

- �
I deIS CINES uCOROAP?S" I
VOTO mi Sel1horlnha ;�

.' �
,: ;: i

-, ti �

I
. ," ��

� C
-, !

.: oupon d'�,_ GAZt:TA �
�!*#·=*#*!iI!:;..:*#·#****.t*:iiiíi!��l

Dr.

Occ'rre Dâ data de hcje
seu aniversario natiÍlic;o o ,r. d.,

sembargador Erico Enes Torr��.

Prhdcnte da Ecrfra:a Córte dt
'" o

/�pelélção.
O ilustre ali ver!'ariarrte f.

S, g:w Lej" p.'H3 Joinvile o a.

�?'piu�o J050 Morinho, brioso ofi
ial da nossa Fürça Pública e d,:,

!. ·gôdo dz) rnunicipio de Camj-lo
Alegre.

Como nos anos anteriores um"

eo:ni�siio composta dos srs. Ger
visio Nunes Pires, Juvencio An
tania Cioffi, Max Kumel, Age
nor Manoel Alves e Ad:no dél
I�ocha Linhares, està organizandc
o «Natal dos Sentenciados», com

o nobre e humanitário intuito de
:ltnonizar, no Jid em que se come

mora o Nal3.! de D"us, 05 softi
!TI\': ntos dos pr::-sidiarios recluso�

DeU nos d
,.

I P'
.

d n d
.' �

\) praZf:t ,:� �u:, ViSltc1 na emtencláfia a «{ e ra Gran
Assínal::He, haje, a di:lta aui- hel)', o sr, Eugc'1lO Tosca, foto-' de».

versaria natd:ci" do nosso e�tinia- :�(;llic() do Jornal da lVlanhã, d I Ap:lam, por isso Of, organiza-
do contcrraneo, sr. À_-!'bc-y,to B'-II'._"- ,-OIto i\1 c t 1 d• • "-o

' F ore, e que se en(�on.ra i 00:"5 ,e tão comover.t� comemo·

gemann, func�o_lar:o dcs Correios lleÓ\3 Capital, a wgDcios. nção para que {'S espiritos bem
e Telegrafüs. f-'.gl a.Jecemos, a s. 5., a gfn' formados contribuam com qualquer
A Gazeta felicita-o. !il�'7.,') da vísiia. fo erta.

, I
. r:�=::7������� =--.., .................--r__1IIII

Jose Glavam
I � ! ;rZ_L . .;;;.,.;g;:,:,�,�� I I

Regis!a-:>e ! oje a data do anj'l; 111 ,)835 ü -----
•

1" 1 .,," I'" �?I .--------

,'ersano llata:ClOOO sr. JooéC.la. i I��'§�{Z�F"V, ----

vam,
_

conceiluado represEntante co-I � I �.�� b.��? � I � �. .. �-- li!
-_

merclal nesta praça.
. I i I

c;A,;;:J �:::_�_;\;:J·;i, !ii! a rm�ela
A Gazeta cllmpLmelila-o. I., I' RAULJVEIRA
Faz ano,; hoje a exma sra. d.

í.1 I Farmaceutico: -- RAULlNO HORN FERRO
Maria das D,lrê5 trêi!é:S S;]Vtila, �
pdes.soCd do grupo E>CelHI a_(- � F L O R I A N O P O L I· 5

,

I' n" -

" �
qUlC lOccno � aC1re l:fiqUH til, G'gfId �
(ons,::<rte do sr, Iran B. dl Sil- �

:\

veira, funcionario do� Corrtios f'
li

Teicgrafús.

U'1'

m".;!ist!a::lu d,:: alta envercradura'
" "

cultor apaixomdo das ietrc)s juti-- R L' D U'
d

-

I' egreSSOl!, 11Uje, '\ ! urto f\\-

,ca�. - 1
ao, o nos,o conkrraf!eo. sr. 0,-.

Antoil:0 C'Jfllélg<\, abaLsad,) cl,
nico residente rlilquela cidade.

A çozeta a�;ociaBd,,-se ,'s h·-,

rr)pí':.gcns de q .'ê Sé:íá alv\), fU

via-lhe felicita�ões,
Alberto Bruggcmc!!ln

fAZEm AH05 HOiE:

a menina Nizia Regi; Mato'!,
filha do fT. Rt né l\hto,; _

o menino Edrnar, fllho da Iexma. viuv3 Maria Jo�é de Car-
1\alho Moritz... I

a sra. d. Od,lE. Bdke, prdfs-/ isora da escola f1oturna, de Jouo i
P,ssoa. IIIAniY("r�8rior-�e, oi,tem, o sr'l jlEdH'llr:dO Costa, operano. ijl
6E:TE f-lOV:1. li
l:'d" nn L�:ld::; o 1;;1 eh sr. Ni- �I

ç,..lçj,u Dl ConCIlio � e-xma. é'POSfJI__�

""""""'-

.( •..�

-9

UISITAS

Assinatura

HISTO'RIA DA CIVILlZA
ÇAO:

I
1

Completando 170 corrente mês 100 anos
de frOilco e proveitoso fWlcionamento, gra
ças a hOíiroça prefere!lcia da ilustre das
se médica, famzaceutica, odontológica e do
pOl'O em geral. vimos manifestar publi
camente os nossos sinceros agradecimentos
a todos ql!antos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmada a sua
casa de COIl/ü.inça, de rrspeito e sobre
tudo de honcstid:Jde,

Ert:pel7!7(!dos em sempre bem servir a nos
sa vasta clientela, e em comemoração do
1.0 Cenfefiório desta sua casa, esftpula
mos o de�co17_to C'special de .5 ola para as

compras a ]Ilsta, e mais 5 alo para todas
as recedas médicas confiadas á nossa es-

(Ju/'}lliósa m(!niP�âo. __
I

Está doente?

Mande nome, edad� e al
guns symptomas, corr. enve

oppe sellado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAIXA

I
POS I Ai N.-23-Nictherov
E, DO RIO.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




