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s. PAULO, 12-0 Estado de ''S;''Paulo publica o

seguinte sobre a repressão ao comunismo:
"Mesmo agora, em pleno período de repressão, a

sua atividade não cessou. Impréssos de fonte comunista
estão sendo distribuídos por aí, diariamente, procurando
estabelecer a confusão no espirito público sobre os propó-
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Impossibilitados da ação diréta e da propaganda clara, re- Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CIf)_,L_Rh�___,ú_OJ_ l(Jl_i� Redator-chefe MARTI N HO CALLADo rOR.
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representam para as instituições e para a sociedade não
desapareceu. Não cessou e nem cessará, enquanto se na-o ft "/ p ""' n �-, r
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serviço da subversão social, sem outra profissão que a ne�1S� tL�,:1_U0 . bra
de envenenar os espiritos e provocar- desórdens, sem outro RIO, 11 _ Em dt.'pacho de
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Brevemente será lançada pelo
objetivo que o de levar a cabo a obra de homicídio e ra- hoje sr bre o processo de Nd- O <B ".1 '"'r . í�d.' J P r .-?; O, p,easo ali nosso distinto conterrâneo sr. en-

plnagens a que se consagram, os comunistas têm o seu tem-�, d I I
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son \._,naVt�, lj;;'v respon '!. re,a _ ao _, _,. ,. O,"'t�!O�"3"'� e �..:.;,g''''.'3"fO�:;, ,I
.

•po livre para €ssa missão infernal e a ela, somente a ela, agressão a tiros de revólver cou- mo, 13--/t 1 lo: e, (; Í)r'e 1" pul I CO'l a tabela de reajusta Souza uma nova e prormlssoradedicam todos os momentos de sua existência. São adver- d d fi' C' f f' indústria em Santa Catarina, comtra o eputa ,0 iumme.rse apl- mente do p ."" ia. d � �mr;.:i(J: e 1 'I ���r�, 0S P que iCOU as-sarios que exigem combate constante. Qualquer afrouxa- I' d C! 't d ., <' e'
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tem que a

" I cimento C:a Africa Oriental e ela dSeguinte telegrama: � . sSlna.ar., �j.,!
Para a cid�ldç e BrusquE', 'â5tlcaril !.1te õc:Lmad,l por nume- 23 do corrente, na Delegacia

"Oíicial.-Dr. Juiz de Me- t
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do corrente, domingo, ás 5 recital da temporada no pabcio O concurso de pdmeira en-
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C ._ncato com um orte grupo arma-'
\lerra aprovou a sugestão que atl'n]'a aos ]'ol'llal'sO I'

do de etíopes gue atacaram a ar-
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quar com preriUio; bem como de rais, receiltf'mente reaiizuda para e,.tabelecer as 'lcrlidas de repr;;"5ão gus d i '0\ 1) , ,é ,1, <'via,> p'. 1 r ,f( rida, r 'partição adua ,p�i.a ar- nho, A'ltonÍo MartÍns dos Santos
�eren" conservadas nas fileif3s do ao comunismo, o general Góes Monteiro t.ria encarecIdo a n.ccêssi ; .lSp ClOl11f o rw t.-; � .. u:� àQ feca 'ou, (. lo, de Jai : ti ,. :-, O e Rom;"u Delaite d. membros da
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ridas para outras unidades, as a <::onveniência de um golpe de E�tado e consequente anulaçã.o de pên�dor cowlccorou cJm '1 me- l"l(', �O' d, , ° • , • ma FÔi:ra e ilv,T.eados, cm subs-
que, por diversos moti�os, n:lO se direitos �st�belecidos na Co�stitui�ãO de ,16 de ]UI:10: Acr::scenta-se
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.A�toencontraVa\il naquele dia \:0 guar-I gue o Citado general, en�arecera o lmperatrl'O doLxefClto não delegar �ont, fendo 110 bomb:lfde!o da II . 1 78:62.1$200 que em Igual mo �arque, d� Souza e o capltãQeI do 30 R. I, I a outrem as suas atnbuI�ões e os seus deveres para com a Na�ão. Cidade. epoca do ano de 1934. ,medico dr. Vitor Mend�s.

Aqueslão da
entrada das

inspeto
Fazenda

As praças
do Regimen
to revoltado

Pela lei n. 29 de 11 do cor4

rente, heje publicada, o Poder
Executivo ficou autorizado a crear,
a contar de 1936, mais cinco
logar�s de Inspetores de Fazenda.
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no "São José"
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ria de Lourdes Silva, Maria de I ra da Silva, Amalia da Silva,
Lourdes Silveira, MariliaWagner, Carmem Selincke, Seleste Melo,
Nelsa Rosa, Nezilda Brito, Rosa Oeoli Cunha, Dilma Beltrami,
Camargo, Santina Dias, Maria Iraci Maria da Silva, Ligia Ta

de Lourdes Teziliquis e Orosin- vares, Luci do Carmo Souza,
da Silva . .f/pravadas plenamen- Mar.a de�Lourdes Oliveira, Maria

1603-Um forte que copitula-uõ forte dos Reis Ma- Resultado dos exa- te, gr. 7: Arlete Gonçalves dos de Lourdes Silveira, Marilia Wa- A estação alemã DJA, OQ

gos, no Rio Grande do Norte, commandado pelo capitão Pedro Men- Ines finais do Santos, Celeste Mais, Dilma Bel- gner, Maria de Lourd-s Tzili- 31 ,38ms., ir�adiará amanhã
des de Gouveia, e que desde o dia 9 estava sendo atacado pelas trami, Ernestina Povoas, Helena quis, Nelsa Rosa, Nei Cardo- programa abaixo, para a Alll

lo ano {em. N I B d S I
forças do cel. Byma (870 homens) e a esquerda do almirante Li- das !Neves Rodrigues, Íracema 50, ez. da rit-, Olga Vilian, ca ? u.

chthardt, é obrigado a capitular. PORTUGUES: Zo.ner, Lucí do Carmo Souza, Orosinda S.lva, Rosa Camargo, I As 23,15 �orresponde
1832-A campanha da fndppendencia-Chegam ao Maria do Rosario Santos e Olga Rute Fnmsoni, Silvia Costa da' 3,15 ,hs. no RIO de Janeiro

R f d I B F I Aprcoadas com distinção, gr. KI d I SI S D A d 7 15 a' 11 15 hseci e, sob o comman o do corone arros a cão, as tropas per· i ian, Acrooa as sitnp esmenie, I va, antana ias. prova as'
s , .•

I 1 O� Julieta Camara, Maria José I V l 23 00 A DIA ( Inambucanas que haviam feito a campanha da ndependencia na
S d OI" M' M d I gr. 6: A!da Müller, Ceci ia iei- p enamente, gr. 8: Arlete Gon- . nuncio J a em'

Bahia. . e Ive�r�. aria a a ena
ra de So�za' Edmée Cardoso, çalves Santos, Cecilia Vieira de espanhol). Canção popular éilerr

1839--0 duque de Caxias é nomeado-s-O regente A- �antana e ilL.lla _

Buch. {PI(!,a- Silvia Co-ta da e Zulma Lemos. Souza, Celeste M'les, Córa Cos- �3.05 Radio da Juventude l-h
ranjo Lima, nomeia o coronel Luiz Alves de Lima e SIlva, (depois I'

as com /s�mçao, gr. ,: ora
Silva Faltaram 6 alunas. ta, Diva Beltrami, Ernestina Po- r�ana: Poetas da Juventude H'I

Duque de Caxias) presidente e commandante das armas na provin- Costa,
LG:sL.Jas�, �lgl�T�- ARITME'TICA: voas, Iracema Zomer, Mari» de nans: �elbe,It Boehme; 23

cia do Maranhão, então devastada pela guerra civil. daret udl �I�a. arc�, êfla Àprooadas com distinção, gr. Lourdes Sil\'a, Silvia Costa da Sonata ?o-rnalor op. 1 �2 para

1877-Morte de Jose de Alencar-No Rio de Janei-I de Rr
es

F
Ivcua:

Z ld Sar- 10: Alice Câmara da Silva, Córa Silva e Zilda Sartorato. Apro- Ião e plan,o de Ludwig vau

ro, fal!ece o emi�ente romancista, jurisconsulto e publicista brasileiro I
oso, u� I IaMnJ! 14

a � ar-
CO�t3, Julieta Câmara, Maria J. oadas plenamente, gr. 7: Alda �7n. locam Hans Hagen

Jo�é Martiniano de Alencar, antigo deputado geral e ministro da Jus- �rato I e u ma or�tz'Ãr pro�a� :algado de Oliveira, Maria Ma- Müller, Edmée Cardoso, Helena "': fgbang Brugger� 23.35

tiça do gabinete ltaborahy. _

as p ename:,te, gr. :. IC�, a-
daler.a Santana e Sibila Buch. da� Neves Rodrigues e Maria do eras so re a economia �lemã;23

1897 -Inauguração de rJello Horizonte-Com o pri- Ãara � Sllvac Amahs l?llka, I fiprovadas com distinção gr. Rosario Santos. Aprovadas sim- Entremeio; 2_3.45 Ultimas

mitivo nome de Cidade de Minas,occupando a �.t'siden().�' �Es- ure.al ,enezes, armem e me �, 9: Dilma do Espirito Santo, Ges- plesmenie, gr. 6: Zulma Lemos. eras e Relatoflo da Alemanha
....

d d Aff PI' I-f;d' 1\ l d:' d Deoh Cunha Cdeste Melo, DII- 'C I' M
.

d SOl F I 6 I alemão)' 24 00 Os sele Su'� - o o r. onso enna, é 50 ennemente inaugura a à 'c a
. ,

e �'E' '.
S D'. B I

SI astro, ract ana alva, a taram fi unas. " .

'.
' ,a

�'\.� Helio HOfizonte, capital do Estado de Minas Geraes, col�\ruida p��' !ll�, � I� S,PlfI\11tO. andto'S'llva Me
-

Rute Fransoni e Zulma Moritz. HISTORIA JSehquenclaMd�.MJI IJ!õc�er. Dmg
·--1 h' F

.

B' JL A R
. trar, racrm afia a I va, a-

A d I t 8 A d d o armes u ··r Dueção'.

os engen erros rancisco II a '10 e rão eis. ' prova as p enamen e: gr.: prcoa as com istlnção gr. ': ",'
1919-A fumilia Imperial Brasileira-O Supremo Clube dos Funcioná- Amaha da Silva, Áurea Mene- 10: AureaMenezes, Carmem 3e- WJlhelm�; I.I� UltImas n�

Tlibunal, tendo como relator o sr. L�onel Ramos, nega, por unan:· rios Públ icos Civís I zes, Carmem Selin�k, ��cilia Vi�i- lincke, Córa Costa, Dilma do e Rhlit)��I03ga Alemanha {em
midade, a ordem de I:abias corpus lmpenda a favor dos membros de Santa Catari na fa de Souza, LUCI Lldla Gucla, Espirito Santo, Gessí Castro, Ju- pan o

'.'
Concerto recreaI

da familia imperial, pelo advogado Goulart de Oliveira. A sente!.- Maria de Oliwira, Marilia Wa- lieta Câmara, Ligia Tavares, Lu- 2.1?, E co da Ale,manha; 2

ça é ba:leada no {ado de estar ainda em vigor o decreto do bar. - ELEiÇÃO DO CONSELHO gner, Nei Cardoso, Olga Kilian, cí Lidia Garcia, Maria José S. NotiCias :obre �tnahdades; �,
mento, o qual só poderia ser de rogado mediante ,resolução do le- DIRETOR ,Rosa Camargo, Maria de Lour- de Oliv..ira, Maria Madalwe San- Pa�a, a boa

R
nOIte;, 3.00 Ulh

gislativo. . Ides Tzilikis e Lild:l Sartorato. tanil, Maria de Lourdes Tezi- notiCIas e
_

elatono da A,lema
De ordem do sr: Presidente, Aprovadas plenamente, 7; Alda liques. Sibila Buch e Zulma (em alemao); 3. t 5 Leitura

MAIS COMS�JSTAS PRE- Bôas.Festas convoco o� srs. ass�cI�dJS em i-Ie,' Müller, Arlete Gonçalve3 Santo�, Moritz. Aprovadas com dislin. programa (alem., esp.). Despe
no goso de seus dueHos para to- Celeste Melo Deoli Cunha 011- ção, gr. 9 Alice Câmara dd Si I, DJA, (alemão, espanhol).

Recebemos 3('OM'V-'-, do I marem parte na reunião de As-
ma Beltrami Diva Bel;rl1mi va, Amalia Silva, Celeste Mais, O d

.

s. p�ULO, ll--Proced'en -

II de um ev�'elc�t� �'e':�"stUrlaJddor sembléia Geral que degerá o

nO-I Edm�e Cardo'so Helena das NI::� Maria de Lourdes Oliveira, Ma-
• 10 que n

tes do mterl0r do Estado � ...�\,. 5 C Ih' D' d Cl b "

.

'

('("''''erel'aI da poderosa fl'rnla vo onse o iretor este u e,
ves Rodrigues Iracema Zomer ria de Lourdes Silveira, Nei Car- cansache,raram a esta capital algll VIU , A I' - r 'd' J 7

' ,

ma; dezenas
L

de CQ�unis1;� �arlos Hoepcke SIA., aten-
e elça� rea IZflr-se-a,no la

I f':Ieba �osa. Nel.ilda Blito � Oro- doso, Nezdda Brito, Olga Kilian, NOVA YORK, 10-
, -. . CIOSO cartão de boas festas ,lo corrente.: as 18,30 hora. ,na séde slOda SIlva. Aprovadas slmples- Orosinda Silva, Rosa Camargo,Prêsos 0<: filiaIS apos OUVI-

' . " d t CI b ,cf 'R S zar das dec'arações do
,J _

•

,
'. .' •• e feliz ano novo. provls?na es e u e,a lavessa mente, gr. 6 Celeste MaIS, Ernes- . ute Fransoni, antina Dias e Sil-

{JVS peL.t� autOridades POItCI- ,. Ratcchft> ,p M
.

d L d
.

C d S'I .f/ d
vernador Hoffmann sôb

. " . Agradecemos a dIstmção.
,.

., .
tina ovoas, aTIa e O'Jr e� vIa 03ta a I va. plOva as

aiS, terâo destinO convemen- Caso não haja numero 5unclen- Silveira, Maria do Rosario San- plenamente, gr. 8: Arlete Gon-
inocência de Hauptmann,

te t A hl" f
.

I S circulos mais chegados' á.. e para a ssem ela unclOnar tos e Santina Dias Aprovadas ça ves antos, Cecilia Vieira de
em primeira convocação,nca desde simplesmente gr. 5 Silvia Costa Souza, Deoli Cunha, Dilma Pel-

milia do aviador ceI. Li·

j í anunciado que, n03 termús do da Silva.
'

trami, Diva Bdtrami, Ernestina berg dizem que êle e sua

6· d E t
' posa ainda estão firmemart. os' statu os, sera convo- Faltaram 6 alunas. Povoas, Irace'11a Zomer, Iraci

tada uma �egunda reunião, verbal- GEOGRAFIA: "1aria da Silva. Luci do Carmo �onvencidos de que Br
t

.

h ' (19)' S M d L Hauptmann foi o raptorProced�u-se, hOJ'e, ás 16 lnen e, para mela ora apo, . A.provadas com dislinc,ão, gr. ouza, aria e ourdes Silva, assassino do seu filhinh ras, a solenidade do �n- SecretarÍa do Clube dos f:un- 10 Aurea Menezes, Dilma do Marilia Wagner, Zilda Sartora-
c\:rramento do ano letivo' de c:onários Públicos Civís de Santa Espirito Santo, Gessí Caslto, Ju- to e Zulma Lemos . .f/p1Ovadas
1935 e entrega dos diplomas Catarina em 9 de dezembro de lieta Câmara, Lucí Lidia Garcia, plenamente, gr. 7 Alda Müller,
aos alunos que terminaram 1935

'

Maria José S. de Oliveira, Ma- Edmée Cal'doso, Helena das Ne-
O curso, no Grupo Es,:olar

.

ria Madahna Sa'lt.ma. SllJila Bu·' ves Rodrigues e Maria do Rosa-

Ar.quidiocesano Padre An-I (ass.) Eduardo Vitor Cabrell ch e Zulma Mo itz. �pTol)adQs II rio Santos.
chleta. ,. Secretario com d,lltinção,gr. 9: Ahce Câma- Faltaram 6 alunas.

A OAZETA-Florianopolis, 13-12-935

Pe-Ia nO·5sa historia

(Compilação de L. Nazareth)

em

DIA 12 DE DEZEMBRO-S. JUSTINO

Foi hovamente detido o pa
dre Manoel Grupo E. Arq.

Pad. Anchietamo, 11- Foi novamente
detido· o padre Manoel Nas
cimento, envolvido nas dili
gencias policiais da cidade de
Sap.ucaia.
A nova prisão fui motiva,

da por terem sido encontra
das armas no asilo do padre
Nascimento.

. Na� grandes lutas que d
bram no campo da actividade
cial ou commercial, o espirito
derno e bern equilibrado utili
telephone como a mais inpres
clivei das necf'ssidades.

u
•

I mo em Máscar;
No Gongresso do P. N. S. em
VI Continúação

Anles de 30 de janeiro de 1933 eram diariam !nte imputa' ren, foi ridigido e falsificado Pêlos comunístas fjgidos d� Berlim ridJdçs culturais de toda a especie.
dos falsamente aos nacionais-socialistas aqueles assassinios de op,�ra- pata Paris um prdenso Demorial de Oberfohren, no qual se devia Mtlhares de canais percorre esta mentirosa propaganda
rios que os comuni�tas executJV81J1 ás órdens do seu partido. Sem provar o lançamento do fogo por nacionais-soei ,listas. O fale,;i�.) milh�es os métodos de que serve, e são em núrnero sem COrl,
cessar eram propaladas fblsas noticias de rebelião na S. A., e in- deputado nacional-alemão já nada podia dt!smenti,. Por recentes de- intelectuais burgueses, parte dos quais con>eiente parte inconscie
tegros operari'ls alemãis apotados de traidores de gréves. Para poimentos de antigos leaders comunis�as prova-se d !talhadamente que m�nte, que se põem ao seu serviço. Em todas as capitai. do
desviar a revolta produzida na opinião pública berlinense pelo assas- neste Memorial nenhuma palavra ela verdad�ira e lue foi fdlsificado tinente fun�ionam grandes agencias deste espititual empesfam
mllo de HOI�t Wessel, foi apresentado êste c01vade crime politico I em todos os pormenores par� desa�re?it�r os nlcio�ais-so,cialistas mundial, que dotadas d-! meÍos abuildlntes pela Internacional
como uma dl�puta de 4lisouteneurs». Q'Jando o membro das juven-: perante todo o mundo. ConSIderados JUrlscon:ulto e Jornahstas, e munista preparam e executam esta infa:n.! propagar,dl. S10 os c

tudes 'litlerianas Nürkus foi apunhalado ror verd"deiros selvage'ls até mesmo lor J in5lê5, não tiveram vergonha de se Y:upa, d s:a gro;- (antes centr03 de d�sassossêgo enlte 03 povos, n30 se fatig'l.n lo
comunistas brutais.e deshumansi, logo o jornal a Bandeira Verme- seira e atrevi la obra de perfídia co., unista e de Se ig:.al,rem a títe,' atiçar antagonismo5 d! tOdl 1 >:!3pécie e de al1m :ntar, até 3e torna
lha trouxe a meJ'ltira de que NOíkus fôra assas�inado por um a- res no simula ro do processo d� Londres. insuportáveis tensões natur .lis.
�ente nazi, isto é portanto que os nacion�is-sociali�tas mandavam a· Desd:! então eXerce o co nunismo interna :ional u,na propa- Esta é a -propaganda bolch:!vista co:no ela é na sua ";1e

bater úm membro do seu propri..> partIdo, de 17 anos' de idade, po-, ganda mundial contra a Alemanha, sistemàtica e apresentando-se deira essê Icia, sevindo-se da mentira, da difamação e da híp'
ra ,fornecer material afim de alcançar a proibição Partido Comunis· com múltiplas fisionomias, porque tncontrou e reconheceu no Nacio- para envenenar o mundo, excitan&) os a limos dos povos un� c

.tas Alemão. O ffie�mo se afirmou a quando do ass;Issinio de Mai- nal Socialismo o seu verdadeiro e mais perigoso adversário. Eternos tra os outros, para pro::luzir a desord�m, ciente d-:: que só em é
kowski e Gabchke. temli desta mentarosa agitação comuni�ta são as pretensas prepar�- cos do:: d<!5espêro pod'!cá fazer triuafar o ideal comunista.

Quando o Nacit:nal·Sodiaista entra.vou os movimentos ao, çôes bélicas do imperialismo alemão, a!\ intençõ::s de desforra contra E se discussões religiosas que nasceu na Alemanha de
partido comunista da Alemanha, criou a Internacional Comunista I a França ou anexação da l)inamarca, Holandl, Suiça, Estados bál- fUldas crises de consciencia, mas que nunca conduziram a ren

,contr'a o Nacional-Socialista a propaganda de hipotéticas atrocidades.
I
ticos, Ucrânia, d:, uma cruzada da Alemanha contra a Uniãl) dos a religião, são comparad'l.s por in5énuos ou maldosos críticos

O :ri'!lulac�o de processo de Londres devia absorv-:,r o partido co- Soviéts,' dissidência entre o Parlid.) e o G0vêrn:>, em especial en ateismo programático dJ bolchevismo internacional, adJza:nót
m_�n:',ta da culpa do incêndio do Parlamento AI�mão; descarada e tre o Partid) e a fôrça armada, descontentam!nto crescente das contestação sóm,ente alJutu exe:nplos da teoria e da prátic.,
,�u hciosamenle comid<:'fOu-�e ê�te como um áto provocador do Na' massas, assassinatos de indiVidualidades dirigentes da Alemanha, ou CI).tlunJsmo.

�i!) ,al-Sóciilliséno� ideado· por mim e po ,to em execução pe!Q correligio- atentados contra elas.f inflação iminentes e derrocada econômica tu'

o ,rie) "GÕering. Após a morte do deputado nadonal-alemão Oberfoh- tal, a.;sassiíí!)s e terturas de prê:\O�. per5eguições religiosas e barba- Continua no próximo numero
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I�t_ 1>Una

,.(_irL) do Sul
Lages

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
'

Cimento-ferro em bar. as, íerragens para pertas.
e jancllas, tinta

Canos galvanizados e pert.nces
Fogões e Camas
Louça esmaltada - appa.clnos de jantar- tálhc

res

Louça sanitária - banl. :r� s

Tintas a oleo e esma't s

Arame de f��ro.- telas pa.a to,lo� os

Productos Cl1'1"11ICOS e ti" ,�(' utic: L'
... 1 U l-t lU ij 1 J. 'l-il&u I!1 á "" .l l "" d...,

Conservas nacional e tÁ' .".ngí .is

Bebidas nacionaes e {. �l � \lbt i -:,s

fins

;,'
-

_._- ��-..__,,----

�@�$e����.�@x�����@�@����
� �

I CHARUTARIA Chie =
�

,

(Da-se fosforo) �) Rua
- p
�I)i' �(l@
� CHARUTOS-Suerdieck, Dannernann, Costa Pe- m �-Y,==-���-""=--'"","...,,..='.''''-'-� -

- �

f�� na e Poock. �l�
� FUMO EM CORDA-tlor de Cachoeira e Mas- �r�
�i cotes (CAUCHOS) Belo, Vitória c Es- f'i%) r:;;�"''!?��;;,;; - -i-f:�,� ... ,�.-' ";"" \� f-'l'1 ".r,- '''4;>O� ?fo'4'>t)-- - �-�� ��: 'qi (;: '�:j .._:''' ''C
.�� Id (MI'WIRO) FI d C T' /:H. ".1"'.::=. mera a I l'�...:..

.

ar e on roa-
'i!r�:: .�.��...w nos (BARRIGA VErmE) �...� �;;;�. U � .I,; "_.,. a"'" F r�

� �

r. S ,r
�
"'"

/.."'� �" U.d ã �
.

l'.';.! �S-t1 � t.,· �,' '

....:t,�J, PALHAS -Catarinenses, Mineiras e Portuguesas. ��
� NOVIDADES -- Cigarreiras De.ceptivas, Carteira �; n f..'�1l!l,.�.®' :" 1 ("li -.� f :-
m, '. Lk.., Iii! :.;g • ""'''' ""'.. � w � "';..

",i� do Pandego, Charutos e Fosforo que �i�
.. ,:._, '<"

� j desaparecem, Cigarros Surpreza (espan- tJ�' RECFB1DAS r'ELA lY7 .�. '\ (�',' I""'-� 'If

• í ta filante) Cigarros do Pandego, Caixa �� ""'!"""'�, ...!Jt.L D'" /. JL••TO L ,� 1 �.... �)
-

� de fosforos Surpresa, Piteiras de Alon- � �
� gar, Como se Ganha no Jogo do Bkho � � Cléop7fra-po[ Oska:' ver \Ve"tbl< 1('"
� 't t 'd d L� f<f'" " 'd d J ["

.,

\-.� e mUI as ou ras 110Vl a es. '(?r_$ �� f1. Vi a e aana lo:·n_t)(lr .c.rlco /cr�ssi'TIo
� CICARROS--Grande variedade de marcas, Ci- �� � Anchiu'a-por diversos "U.: ores � y ,

� garreiras, Bolsas para fumo de borracha � � O Cooperativismo ao alcarLe de fodJS -- oor Luiz , J

c@ e couro, Piteiras, Isqueiros, Pavio para � � Amaral
.•

;:.. �
� Isqueiros, Pedras para Isqueiros, Limpa- .� �� Le/ras Riograndenses. - p\)r GLlilhenll� K:'uJ e :�
� dores de Piteiras e muitos outros arti- � � Nelly R. Carvalho
@gos·parafumantes.·. . � I Democracia Lib,era! e Sucialismo - por Eop"ydio
� _. � 'Ü Herve
� LOTERIA - CHALET ZOOLOGICO - BALAS � Vocabulario Sul Rio-L., ::nd:;í?Se-p01" Lüiz Carias
$ COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO �.• r de Moraes
� E N C R A X A T A R I A � A Invasão de São BOrJa-� por OS0ri0 TUyuty e

� � e Oliveira Freitcs { ...

�.GOSG�����O�O.fiO���e�$�� �
�. '\�l �4J�

�O�----�-i1;$��i1:��: �.�jIJ&���- :�,I�;---�',,_-� 'íli'�)'
",,,,, = ,."'----�� )

I •

-., � ..... - .... - -

.. ;t -a �.:-

---...,,-�{

"1
;{

,�" � j

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de ltvarlao �em
'ii Brasil, no Uruguai e nas prlnl1ipais praças e!)1rangelras.

�

Agentes em Florianopoli�:
Campos Lobo.& CfaB

todos ViS Est�dos

j,ro

,
.

<
.

(.
�

"
L

I
I

"",.� �

I I .

t '1.
� �, .'C: ��nr\l�W'T

, ��J���'i�{ �

00 \;"a;:;")ores

:, Secç.�o de

MAC!UNAS:
l.:2.cl'·P2'l (..! be 1 'lidar :madeira
r. .:;-.d in"c, l'1ra c.Iícinas mechanícas
1.L' 1'''Q� r:".ía 'aoeíros
!'y.é..�\i ..../úv.ern g�ral pala a 'lavoura: 'arados,

g"adt s, cultivadores, moín..o etc.
I -:'. o-r-ove. Motores de esplosão, Nlotores

el-ctr.cos
l\,� .... :ei';J.l em Mg,Ir11 para transmissões: �eixos,
t. ú;lca�s, c' rrela- de couro e lona
(,' '�s t� .r.xas h.l.nfican'i.s
!.l1l\]tl1f,�1 -is e. Ca. lÍI hões FORu Peças, acces

sorios, serviço r.icch-níco
i I' t '1 ( �I"I � e fali' .(15 c" ar "-'.(lODYEl�

- .-

.- .

! 21', : � n- (Imir'(, ;Jo, f1.;(.; ..ão r- :',i\1BARQUE d
toJ," r' ><r. S d� m�dellC'5 serradas, oeieficiadas, em tó

e '; c', -s c l" .. [·ê.dor;as em g(':al, para qualque
perto s. No;n E e.�UL

r.

�h' .'!} f_) rsa-�:ido e rapido
F iC f �:.> 1'1' fodic ..:)�

FR'\NCl�CO SANTA CATAR IN

ros,

S1\O

,

.

Ra·os X·
/ Dic...iermia
Raios Violeta

Rtla Felipe SChluidt, 38

,. o' �

C:fr�5!ÜO� r·l!Gpr�OS, tre:-:e§ .: J
Vl'lf SE:m::m, iorl�'l as @egun�
(':\5, t�-'çe"$ e '3�Jai$·fl!llir�S,
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O maior empório de sedas em
�������������� --=��������.�����������

Sallta Catarina .yponde
-----,e Janeil(j

CANIO n., PADRONIZAÇÃO '·10DERNA. ALIADOS

A' J.NCOi',;:PARAVt:L CCí\1:JDIDADE DOS PREÇOS

Sedas
estampadas

de
•

rencras

e de

triunfos I

�. I
l'
I
I
I
I

w
•

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de Ufcores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de lü cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortim ento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de

. 24$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de . 60$

I

.a'fta
Ade

Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissirnas ultimi palavra de 15$, 50$, 35$. 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

=- N Capas""ãã'b�rracha
[Itamparla dai m!11 rlcal email modernas do RIO e São Prmlo

enclnlrar.se.ào só na Casa TRES IRMAOS PJIiI
....

apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00
iàitfB N .Jem» » » �» 160$» 120$000

131000= Idem» » h » finissima de 200$ » 180$000
12$000 #lI-' Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000
12$000 ,.., �[i:@��---------

14$, 16$, 18$ e 20$000 LI. Meias Mousselin

.Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de"

r.:'T:@'jC!
Meias ,l;ousselin ultimo tipo modemissimo
Chiffonete, as melhores meias do Brasí/ por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

Morim de côres e 9$. 1 O'l� e 11$000
14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

opala
1 $6 Por 1 $200
2$ » 1 $500
2$000 e 2$200

MORIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de
Opala Superior

- Gravatas, sortimento sen) igual por preças fantasticDS--

" '.f··-.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZEtA

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em "íante dia
riamemente a R.T! ajano.õl

Ptl� ne 1.618

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

Dr'. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - T ratamento

sem operação e sem dôr

Resíd.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1 353

Consua ..��R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

�--------------------

B. IDr. SYLVIO
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterap!a - Raios
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Tr� jano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(forma�o pela fanJloa(le oe

meàicina ao Universiàaàe (lo

Ris (le 1aneiro. Ex-lntcrno,

por concurso, (lo Hospital àe

Pronto Se c n-r-o e àa Assisten
cia publica ào Rio (le 1aneiro.

C�m alguns anos (le protira nos

serviços egpecializaoos no Pro

fessor Sanssn. no Rio (le 10-

nelro-vnc Policlinica õe Botafo

go -- no Hospital De São 10ão

(gatista 00 Lagôa e no Hospital
l5affré--Buinle).
Chefe de clínica e cirur-

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

Gabinete adaptado para

I exames da sua. esp�cialidad� e

I com sala de cuurgta propna.
/, Consultas diariamente no

&.D ' Hospital de Florianopolis.
II RESIDENClA Hotel La
� Porta-Fone part:cular 1426

• "tAõ:Io) =-

nna,
__-------------------

�' r)entistas
RIr

Costa Luiz Freysleben
quartel
Rio C
apruer
passou
-

Llvr EL.E

Rua Trajano, Jl' 1 sobrado

ITelephone n' 1548

I
'����a:;o �I �==�B�a�r.�I.,��'���d�'e�"

· 1 Crédito POmre I ra tem seu escrip-
pular e Agri-
cola de San
ta Catharina I

. (Soe. Coop. Resp. Ltda.) ,

Indica:
-----

Advogad(DS

----------------------,----------------
------� ��-_......" ---�-�---�--- ----

GQ:��::.r�:a���u::zo:�:�,�o:rtii�Al E
_ BO�

de 'uteb_l? II de futebol? A CIA. TELEFONICA CATARINENSE,
SE'R � E B em comemoração ás tradicionais Festas do Natal e
.��.". Ano Bom, resolveu dispensar, até o dia 31 do mês em

CO SO, a joia inicial de 1 CO$OOO (Cem mil réis) pa�
ra tOL..vS os ap Ilelhos cujas instalações forem solicita
das até; aquela da a.

Queira V. S. ç, oc ... ar-nos e nós nos servimos,
com o maior I razor, a fr,mecer lhe todos os detalhes
c ;nfor '), õcs pr:-c is:\" absolutam nte sem nenhum com

promisso da parte de V. S.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das tO ás 12 e das 14 ás
17 horas

,
; Dr. Pedro de MOSira Ferro'

Advogado

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph011P' 1277.'-

Caixa Postal, 110.
\

-��•.=.�.� _.

TELEPHOHE. 58

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

(Eoificio Caixa Agricola)

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 3�
Telefol2t-, J287

�--- .. _- _ --_;::::__---:::::.:;�

� Dr. Renato= �
==Barbosa== ,'/'ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.) Iii,Fone 1325-Atende cha-
mados para o interior.

��

I PASCHOAL S!MONE S. A.
i

LIVRARIA MODERNA

funõaõn em lSS6

Rua Felippe Schmidt r.; 8

Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004-

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

e

Ano Nova

RUA

•

SE'R�E A
I.t::mzonzmF 4tARWWlL =zzm

(nome do jogador)(nome do jogador)

(clube a que pertence)clube a que pertence o jogador

(nome do votante)
(nome do votante)

C. Teiefon1ca Catarinense
Prílçl 15 de Novembro, 8Qual o clube de futebol

mais simpatico?

SE'RIE FEl
��

Qual o club@ de fute�tl
mais simpatico?

SE'RIE A
lE.'tidOi rm CiL2F)!;IlI

_a, . __ �
.J

�:é.:�LW;������� -�'� =:-����

,';l� .- ------=----=-
--- ,

-

.----

SI11'< I§l��. -"'== .... ' ;.'��':'::,""::""""" ��._""r""'_ I '

I �e�rtHHHlltantE
II

(nome do clube) (nome do clube)

L (nome do votante)(nome do votante) �REmSl�·�E de t-,C3S0a �i va e idónea, pa-
ra representante cm con.a l'rop11>:' de artigo

'

de graid: aceitação, d .udo �� ex lusividade
para esta praç-i c para todo o Estado de
Santa Catarina.
Para esclarecimc itos, dirija-se por carta a

E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de Vida

,
R

�

iF S 1bôst;áo i\�. Araujo.

Rua Marechal Floriano n. 722

I I CURlTI8A PARANA'

�II; � �::><.r= _

-,-

� '7���'-���l."ll 'I'�.,&.�' ----,-----0
��� - ----.-

�

-'I;
Se -e�t� tdste e sem animo para vhTel' não

recor-ra aos saes laxantes, etc., na espc

rança de um allívío milagroso. Nada con

scguirá. 'I'aes remediou estimulam os íntos
tincs s€m tocar a causa-e-o seu FIGADO.

Elle deve destinar díarímnente quasi m.n

Jitrc de LUe3 nos intestinos. Se a LHe;; não

Rua Trajsrio n, 16
(Edificio propria)

Capital
Reserva (, ': Oi) { TEN)R DO MUNDO COM

M, fj,.(�D:' S ,,", J �V"
� B ,.... !f"" •.�. • ... ""'" "".., V I 'li I ;J C i �_i! Co ?"'. em:

t

fj
t116 " squeças i1

I
Breve !'"'la F� E X '1

R' ,_".> �Q d=-u,::;. &;;.,. .�.-d '",_.

S�tembro, 43

Dr. Ricardo
Gottsrnann Premols em mercadorias

oI Ex ·chde ?a clinica do Hospi- O
tal de Nürnberg, (Professor �
lndórg Burkhardt e Professor ii

Erwin Kreuter) !

Especiaiista em cirurgia
geral

Por<2 1$000
Com esta insignificante, qua -itia pode's habilitar-vos á felicidade na

ONEC�TO r�u""ruo ��EDIA.L!
A CRECITq. MU�lrUO PRE-

li:;) � /J�L destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-a $OOi1

alta cirurgia, giuaecclogia, (do�
enças das senhoras) c partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
, CONSULTORIO-��.Rua Tra� II
jano N. I e das 10 ás 1 2 e

das 1 5 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285

MAN DE confeccionar seus ternos na acreditada CASA
valendo ...se dos lindos padfôes

REI'JNE��
CONSELHEDRO MAF����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A voz DO POVO

---.�.---

A data das últimas apurações e

da entrega dos prêmios

i"
NomeaçaCnaJ,
promcçaoa e

apc sentad 0-

ría )0

J

,

RIO, 13-Foram a'A.3inado!
atos na pasta da Fazenda IPro�nc';.
vendo a auxil ar técnico l; de 2a.
classe, o praticante de Ia. , \t\lvaro
Acidi de Vas .oncek s; no/uneando
Pedro Ba�tos remador do��' esca

leres da AFân·:!ega de Sãc', Fran:
cisco e a[>0S 11'3.010 o pi :imeifO:
esc�ituràrio Alcebiades ·Vi3 eira d'
Ávila da Delegacia Fi� .cal de
S C

.
.e

anta at .nna.
_________ )f-·__:.

t'HE6f'lm UH:i ...�OURR5 E: mOREHA5

Chegou de Laguna acompas

Chega de Laguna acompa
nhado de sua exrna. esposa v sr.

dr. José da Fonseca Nunes de
Oliveira, integro juiz de Dir",ito
daquela comarca.

Cacilda Ritrmann

"A Io-mnsera é um bem frágil. e
quanto mais se vai chegando aos

anos. tanto mas vai diminuindo e

desfaz :n('o em si. e fazendo-se me

nor".
O esccítor-ftlosoío não teve oportu

nídare de a conhecer, nào teve a Pelo onibus da "uto Viação
fel1cid�de de pode: observar a mar- Catar.nense checaram ôntem 05

cha triunfal da sua beleza. porqueSI. 0. 'EI' l\',
as tivesse. cr iío qae relegaria. ímpíe- seg.U1ntes pa;sag�Iros: IZ� 11u.�r,
dosamsate, C0tl10 inúteis, m-ltas pa- JulIo Boppre, Nicolau HlI!ershe1n,
ginas primo�osas escritas sobre He- Germano Stein, Rod ,1(0 Koflh, CO �1C II l1lr·e1'-lena de Trela, Ana Montret Trieder Busch An·

...

Seria a sinceri�ade do artíst� ante tonio BU>ln, izidro Classen 'Vi ta I I C � �
1 verdade magruíica da estética. F

. .

' iii i&iI

Ontem você era de um moreno rança, Paulo Kamm�b, Ger:na

pálido. d� olhar triste e quasi sem! no J. Carvalho, Antonio Pires de
hz. embora. com acentuado') traços Oliveira e Giselé1. Freise,
de beleza.

Hoíe, aquéla palidez desapareceo, P E [,05 C[.USES
ficando em sua epiderme uma côr Acham-se a'iertas na Ca-
morena. muito li�da; no seu olhar. Re�Jizar.se-á, amanhã, confor- pitania cios P .irtos deste Es-

agra�ar;\.�-se aQtlel.es t.aços, que tau- me vimos noticiando, nos salões! tacto, conto: me editais pub.i
to p�ometl�m. conservando someu�e I do Clube 12 de Agosto um in-' cados no Di trio Ofi.

"

.

alguma tristezz. que o torna mais .,' I r
>':' 'J [CLal,. con

lindo. mais romantíco, ainda.

I t�res'ante bal�": a caráter promo- currencias para Ior.iecirnen-

E. quanto mais se ,-ai chegando vido pela sociedade Carnavalesca tos de generos e materiais
aos anos. mais encantadora você I «Filhos de Minerva». diversos, á Armada neste
fica.

. .' . 1 I Esse acontecimento social, que porto no a, 10 de 1935.
CreIO gu� lYJ�rla Ap�rwda Sa.- marcará época, vem despertando

gado esta de acordo comigo. . . .

Dom Neça
o mais VIVO ent�s a mo n�, socle�dade Ilonanopolitana, que la fie esta

aprestando os graciosos trajes à

caipira, para o fandango de sá- Gráu 9: Ad·:laide FI i as, Clé-
bado próximo. lia Zanini, Cleuz» Bult, Erminda

Festeja hoje a data do seu eacenmeuro. �llIFr, Iolanda .M,dr,. M·'er::�de.
S·1ii4L.et;A.!tIll;n �.�"'J�.§.]·�=-���"::�:���'Ianiversari� nat:licio a graciosa'" Iha Gomes, Ubnea Barb Gráu

Grupo Esc. Arq.São dtMI
Ue;»

�
1..,. iíI ", � Re I li g 18 a- o �: s nhorinha �uzia �ralljo, elemen- Faleceu, ontem, no Hospital 8: Adelaide Trindadp. Gráu 7:

José O G.;Ia RiI 1&1 '!{ II � to da nos:a hna sociedade e hlh3 de Caridade, após melindrosa ope- Anita Rrka, M. Ceb'e Cüm··

1 ij � do sr. dr. Antonio Araujo. ração, o plezadp conterraneo sr. choli, C'irce SOUZ1, Sofia Gram"

Amanhã, à, 17,30hs, realiza- RIO, 13 -:-Em substituição ����� t.�.;tC�:ii Patricio Caldeira, do comercio Vanda Pt r I rd,ni. Gràu 6: CO.l-

se o en-.:erramento soJé'lle do ano
ao 3' Re,gl!nento de I!.hn-

C
....

d N
Rllbens Ramos local e irmão do professor ::"'aer- ceição Oro·ino, Ilza Mel,;, - Ivo-

letivo de 1935, sob a p esidencia taria, que tomou parte �ali-. ongregaçao . e .. Aniversaria-se, hoje, o jovem
I
cio Caldeira. ne Ferrari, Vanda lcol1omus, Zu'

de S. Excia Reverendíssima o
ente no l�vante COl11Ulllsta, S. do Desterro estudante Rubens Ramos. filho O extinto era peSf:Oa muito ieill'.l Melo. Gráu 5: Anita Da-

sr. Arcebispo MetfClpolitar.o, no
na Capital da Hepublica, irá ,. '_

do sr. 2r. Nereu Ra'llos, Govei· I estimada e relacionada, nesta capi- miani, Eda Maia, I"Llda �ilva,

C "E I A· 'd' a1quartelar na r.ida·de flLlnll' -I
Havera reumao da Congrega- nadcr do Estado I t I I I d d L d t Bd' H I R

ruro sco ar . rqUl IOcesano'
. ,

1\1' d N S d D
.

. a, pe os seus e eva os 0le5 mo· our e e an eIra, .e eua e·

São José. nense de São Gonçalo o 14' Çlã? ,an7a�tI
e . . o

. esdterrSo, rais, sendo muito sentida a sua gis M. de Lourdes Medeiros.

Regimento de Infantaria. lOle, �s nora�, na matrIZ e. Festeja, hoje, a sua data ani-

r��--..;��.,-�������-������-�
...�z�-� 1/ Frar.clsco. versaria o sr. Otilio Lisbôa, pro-

morte.

1
-

--·---1
O enterramento efetuou·se, hOl'e,

',!l��"""':r "í1 prietiirio da conhecida
..

casa co·

k·1".."".,.S3 .C.;_ � Liga da S. Pedro mercial, Riachuelo, á lua Alm.-
no Cemiterio de Itacorobl, ás 9 hs.

'MI I,r� -----.------ L
c lm grande acompanhamento. Gr' 10' J I· C

. r,:>'

rJ ,f� I ._________

rante amego. .fl O
au • U la ascals. �..1raU

g

1935
>�

, Realizar-se-á uma excursão ao azela envia peznmes á 9 Ed' M II L
� � i __

-----

cRZEm R O
' f I I d

: Ile oe mann, eontine

V 'IfF· I
Saco Grande, domin�o, 15 do • H 5 HOJE· ami ia en uta a. Carvalho, Oneida Car'·alho. Grá

. _�_:t_�_��1�""!�� armac ia I ii corrente. Partida ás 9 horas dv a exrr.a. sra. d. Luúa Carva - C I "r "C
8: Elda Damiani, Ema Burm�s'

RAULIVEIHA ! 11ado da Catedral. lho Costa, esposa do sr. dr. Oí- O eg O ora- ter, Iolita Avila, Ivete Silveira,

II ADORAÇÃO DO 5.5. lando Costa; ção de J esu s" M. da �onceição Batbosa, M.

SACRAMENTO a senhorinha Hilda Atélide,
F'

.
'da Glona Gomes, Marina Gui·

filha do sr. Bento Ataide. lo r Ianopo II S malães, Sulamita Pereira, Zenai-

1
No próximo domingo, haverá de Bruggemann. CI áu 7: Anto·

Completando no corrente mês. 100 anos adoração ao S.S. S:icramento na
flEHTE �OVR Resu ltadOS dos nia Luz, Iná Porto, Jurema Soa-

de franco e proveitoso funCiOnamenTO, gra. Capela de Sta. Terezioha, no A· Jaímira é o nome da primogê� exames: res. M. dl'.s Dores Oriqucs, M.

ças ri hOii.roç;a prelerencia da ilustff. cias. silo de Orfãs, de,;de ás 9 horas nita, gue veiu encher de alegria o Jul.ia Medeiros, M. Stela Bastos,
se médica, jarl7laceutica. odontológica e do ás 16 horas. lar do sr. Jobel Sampaio Cardo' II ano Normal Primário l\Iuma Ghwr, Eu:::ice Fontes,

povo em geral. vimos manifestar publi- Dr. Pedro de Moura Ferro so, funcionario da Companhia HISTORIA DE CIVILlZA- Olga Luz, Olindina Cascais, Zita

camente os /lassas sinceros agradecimentos Advogado Coste;ra, e de õua exma. espo�a çÁO: Silva. Gráu 6: Avani Oliveira,

a todos quantos nos honraram com a sua I d. Olga Peluso Cardoso. Benta Cherem, Candida Ramos

d· t·
- f d d t f'

Rua Trajano n. 1 (sobrado Qráu / O: Clé)ia Zanini, Cleu d S'I E
.

d SI· L

IS mçao, Jazen O es a Jarmacta a sua, .....:--*.....,..á:...r;a:-s'��.,."$'...s:OO:s:-*"1""'""' ,..,.m.....,."'"""�_�.........."'"""�
a I \Ia, ugema a i va, 1 Iii·

casa de confiança, de respeito e sobre4! i....,"'
... ""��""'�.,.",.�' �'_ �__�.A.-_...-...,.",.�� za Bott, U!cinéa Barbi, Gráu 9· da Figueiró, Iolanda Garcia, lo·

i tudo de honestidade. ---I � ConCU (ASO . de BELEZA i Adelaide Freita�, ·\delaide Trin- landa-Alves, M. da Cooceição Vi-

I ij
- � dade, Erminda Müller, 'Ivlanda e·ra, Olga Quint, Osvalda Silva,

I ij dos CI N ES ��"l,CO·R-OAO.OS" � Mélo M. C?ldé!ia Gomes, Ç,ráu Vanda Knenzer, Euridica LJIZ.

Empenhados em sempre bem serlJir a nos- i� � 8: Celeste Comicholi, Dirce S. Gráu 5: .Adir C. Neves, Alice

I sa VJsta c licntela , e em comemoração do 11i' VOTO na Senhorinha �� Souza, Ilza Melo, SoSa Grams, FaU3�O, Heli Teixeira, Iza 8ran..

, /.0 Centenário desta sua casa, esftpula- li � ·",l O Vanda Iconomus. Gràu 7: Ani- dão, Ita Borges, Iolanda Ramos,

I
d

.

I d �� .� �j ta 8erka, Eda Maia, H".lena L' C 1

Imos
o esconto especta e 5 010 para as I � ��

- Ulza amin 1a, M. Adelaide

compras á vista, e mais 5 010 para todas I : W Assinatura '�" i Régis. Inoá Aquino, Zulelma Mo�itl, Nilcéa Avila, Norma Mu·

I as receitas médicas confiadas á nossa es- I I �I
,í � Mélo. Gráu 6: Anita Damiani, ssi, Olga Schaefer, Rute Gua1ber-

II crupulósa manipulação. II r ' }Coupon d'A GA.·.,ZeTA � �onSliç.o Orofino, Goáa 5; HI- to, Va"d. O,aner, Zélia Ramos,

.

__ .
�

- ,---------

ti . __ .' ..,. ;':. � Ida MIvad, .IvoneV FdcrraBri, Ldo�r.� WaRlkiria Vdentura.-

. T�:-��-:�#". ,.. � ��� :& �ells_.e_eIlJrIl0IÍ�,_.an_a_.e.rnia.rliliiimii·__lielíprlioíiv.a.a.s.:.7•. _
J •. _ _'- "'r:}

Conforme vínhamos noticiando, a 29 de dezembro corrente, devia fi Gaze
ta promover um festival para a entrega dos prêmios aos primeiros e segundos coloca
dos nas duas séries de nosso grande Concurso Desportivo.

Para isso, como de direito, oficiámos á Federação Catarinense de Desportos
solicitando a cessão de seu estádio para aquêle dia.

Em resposta, recebemos hoje o seguinte oficio: "Federação Catarínense de

Desportos. Of. n lO-11m::>. Sr. Jairo Callado, D. D. Diretor do jornal fi Gazeta. Em

resposta á vossa solicitude constante da carta datada de 10 do corrente mês, cumpre
me declarar que, de órdem do sr. Presidente, esta Federação tem o máximo prazer
em ceder sua Praça de Desportos aos Egrégios Diret: Ires do conceituado jornal que
V. S. tão sabiamente e dignamente diri. e para a entrega nos premias aos vencedores
do grande e acatadissimo concurso patrocinado por esse querido Vespertino.

No entanto com reíerencia ao festival, alega o sr. Presidente, não ser possi
vel, em vista de, na data solicitada, ter o Seleciona.lo desta Capital Q'-Ie enfrentar o

Amazonas F. C; segundo negociações já entaboladas e devidamente aprovadas em

sessão de Assembléia Geral. .

Certo de que V, S. saberá concordar com as razões apresentadas, que são

plenamente justificáveis, peço venia para apresentar-vos as devidas desculpas e tran:

In iti r a V. S. bem como ao Corpo Redatorial do conceituado Vespertino A Ga :eta as

nossas saudações bem cordiais.
Florianopolis, 11 de Dezembro de

Luzia .flralljo

na Cap�31'
tania dos"

PD�tGS

1935,
(as.) Aldo Fernandes
Secretario Geral».

Como vêem os leitores, no dia 29 de dezembro realiza a F.C.D. um encontro

de seu combinado com o Amazonas F. C. de Blurnenau, motivo por que deve ser trans

ferido o festival de A Gazeta para o d.nni 19O seguinte, dia 5 de janeiro, quan ío suá
efetuada a entrega dos prêrn'os.

Dessa fórma, a última apuração será realizada no domingo, dia 29 de de
zembrc.

Rep o /ada,' uma.

GEOGRAFIA
A ··1IVER5RFUo5

fano :J\[armaI Primaria
ARITME'TICA

'Farmaceutíco: -- RAU UNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Exijam o Sabão

"Vir em E5pecialiàaàe"
de Wetzel Bt (;&a. ··Jaínville

(MARCA REGISTRADA

po§s consea"va e desiuféi:a II sua roupa •

..........................................................
'El··
\> I.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




