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A minori ne ará ia à proPo$m.:,:,. o

lider maiorista sr. Pedro Aleixo f�\;�'/);�i�f'�:
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Op8,.,lO resiusta-
,

�i ! mento
- - - I

rárlos Jé um mistério
Rio, 17 - Entrevistado pelo
<Diario da Noite» sobre o rea

justamente dos civis, o sr. Mau
ricio Nabuco declarou:

Ha varias dias que as tabelas
estão nas mãos do presidente da
Republica. Nem sabemos quando

S. PAULO 17-A alicia
serão enviada.s á Camara dos De-

b d d
'

bri
P

. putados. Varias emendas estão sen-

a�a a e esco rtr u:na on-
do apresentadas ao trahalho ela-

ginal arapuca que-se instalou l b d I C
.

- d V
nesta capital atraída sua aten-l .ora ta pepa ommlstSato te ea""- . cimen os. osso,· en re an o, ga-
çao para um anuncio em que .

d _

d t
.

d
",

di id di rantir, e antemão que as partes
" e errnma o In IVI uo pe la

f d d b Ih -

. . -

de cí '1
un amentaes o tra a o serao

a, 1!1SCnçao et clbncloh mi ope- conservadas. Todas essas emendas
rartos para ra a ai' numa

f' A
•

di
f

-

d t I a que me re Ira vem preJu icar

per ur�ça$ e un:t �ne /a o pequeno funcionaria. Em tudo

-dserra e aradnap,aca a, a irn
isso _ concluiu o sr. Mauricio

e ser rasv,a a um,. nova es-
N b h d d

. .

t d d S:., PIS" a uco - a um ver a erro rms-
ra a e ao au o a amos.

teria.Eduardo Eimsindler, o

anunciante. agindo sob a Os seleciona..

denominação da Empreza S.
A. Lucomil, inscrevia os ope- dos da C i dade
rários que Se apresentavam, O diretor técnico da F.
atraídos pelo anuncio, exigia- C. D. péde o comparecimendo-lhe o pagamento da quan- to amanhã ás 16 horas na
tia de 20 mil réis. E êles pa- p;aça de d�sportos, dos se
gavam, n� ce:t�za de que em guintes jogadores: Bôos-Vi
breves dias, inam ter traba- lain-Pereira-Freed-Cruz - An
lho compensador. tenor-Arnaldo-Nezinho-Borba
Conforme o registro de Corioca-Chocotate-Gato-Cas

i�scrição apr�en�ido, n�l� já tiçal-Carloa-ôô-Saul=Calico
figuravam dOIS mil cperanos, Secura-Paraná-Ivo-Nizeta.Da,
cuja taxa de inscrição total mataGalego-Leal-Féza; afim
monta a quarenta, conto� de de organizar os dois sele
réis, Eduai do esta foragido. cionados que deverão en-

frentar o «lmbituda Atlético
Clube», em 22 do corrente,

Assassina- e «Amazonas F. C» de Blu-

MOSCOU, 17 11m - navio menau, em 28 e 29 do cor-

tanque sovietico recolheu recente da Thelma rente.

mente no Mar Caspio a t.ipu'ação -rr I ",.1 Será enviado a cada joga-
Je um outro navio naufragado. iii O ii.;!!U dor requisitado aviso do di-

" Por motivos ainda de3conheci- retor técnico.

d· LOS ANGELES, 16- A -----.-----dos, o capitão 'J navlO·tanque
pJI:cla :l1llll1CiOU alue a co. Como fOI morto.oresolveu desembaraçar-se dos nau-

M dnhecida atriz de cinema Thel- cap. e elrosfragas e emba�cou-os numa chalu·
f· b d nada ma Todcl foi encontJ ada

pa que 01 a an o . .

d RIO 1
�

A I' IA chalu a or sua vez, virou morta aentro e. �m auto- .J, I-- po iCla ju ga que

h
p

t'
p

v'tl'r-�as
-

moveI, nas proximidades do o capitão Medeiros tenha sido
e ouve qua ro I ., .

0-

LENINGRADO, 17 - O

I ca?are�
çL que e. a co-pro- conduzido para a Vista Chinêsa

'b" I 'I" d ' pnttana perto de Sta. Mo- pelos seus algôzes que o esmurra-tn una m! Itar CClI enou a mor-. '

. .

d d- I1Ica. ram, obrigando-o a correr e aba-
t� �or Ve�plOnagke�

o CI a ao S00, As causas do aS'iassinio tendo-o, depois com cerrada fuzi�vlehco onsovs '1, que era mem·, -'
db d

.

d sao Ignora as Ilaril\, ouvida na vizinhança.ro e uma orgamsação e estu- .

_

dantes monarquistas antas da Re-

RIO, 18,-0 sr. Pedro Calmon, da minoria parla
mentar, lerá hoje na Câmara, na Comissão Especial, o vo

to daquela corrente sôbre a emenda á Ccnstltuíção.
O trabaího do joven congressista baíano é -longo,

e está contido em 21 páginas datilografadas. DepOIS de
abordar os perigos que pesam sôbre a democracia bra

sileira, ameaçada pelos extremismos da direita e da eS

querda, o sr. Pedro Calmon encarece a necessidade de
se resguardarem as instituições das ditaduras importadas.
Fixa então o papel da minoria, disposta" a dar ao governo
todas as medidas que foram necessarias, desde que elas
encontrem abrigo nos textos legais. E só então o sr. Pe
dro Calmon discorre, sôbre o projete de emendas á Car
ta de Julho, para tratar de sua inconstitucior:.alidade. E,
sob esse fundamento, nega a solidariedade de seus cole

gas á proposta do sr. Pedro Aleixo, lide r da maioria."
-0-

'

Embora coisa alguma se soubesse ao certo, pare
ce que o projéto de emendas z. Constituição sofreu altera

ções, ficando. consignado de�ta vez que o estado d.e guer
ra só poderá ser decretado por noventa dias, reunindo-se
automaticamente, independente de convocação, trinta dias

depois de decretada aquela medida extrema, o Cengres
80 Nacional. Tambem o sr. Presidente da República e

seus ministros poderão ser responsabilizados criminalmen

te, por excessos acaso praticados.
-------------------_

voz

As Damas de
Cai�idade

e um apêro de "A Ga
zeta"

Acompanhado de seu esposo
sr. Orlando Simas, deu-nos hoje
a honra de sua visita a exma./sra. d. Marta Sim as, destacado
elemento da benemérita Associe

ção das Damas de Caridade.
A distinta senhora, responden

do ao apêlo que ontem [izémos
áquela Associação para socorrer

a viuva Otilia Maria Pedra, que
.

. I
vive na mais extrema pooreza com

cinco [ilhinho-, explicou-nos não
-

atender, rela insuficiência de re

cursos, a mesma Associação de
Caridade a05 indigentes, mas sim I

aos enl zrmos domiciliados no perí-

I rnrtro urbano de Floriapolis, isto

d do arrabalde de JO'lé Mendes á

nO Caso o as - Estação Agronômica.
Disse-nos ainda d. Marta Si-

Sassin io do te - ma, Que as Damas atendem em

Florianopolis a 68 enfermos po-

nente Ba rb IIan II bres, não lhes sendo possivel au-

- mentar o âmbito de sua ação,
do entre os integrnlistas para es- porque a sociedade não � ampa
tar ao par do movimento daquela rada nem subvercionado pelos

p_o_d_e_re_s_p_ú_b_li_co_s_;------�r
Os pixada

e ai po
licia

Novas com-

plicações

A policia prossegue em dili

gên rias para '1 elucidação do as

sassinio do malogrado Ter.ente

Ugo Barbiani, tomando novos ru

mos, depois da última e sensacio
nal revelação de Ramon de La
Sierra, em que êle inculca como

mentor do crime o individuoWla·
demir Nicolovich, agente da 3a.
I"ternacional.
E assim levou Ramon a Nite

rói, afim de mostrar o lugar onde
�e encontrara com Wladimir, o

que foi tarefa dificil e quási desa
nimadora.

Enfim, a prisão do agente da bre a maneira como viveu no

3ã. internacional foi cletuada em Brasil até ao momento do crime.
sua residência, a qual foi vareja
da, encontrando a policia vários
document03 comprometedores, in
clusive um código suspeitissimo.

Tudo foi apreendido, apuran
do-se que Wladimir Nicolovitch,

I
usa tambem os nomes de Um-'Io sa-O proclam"a do�berto Hukfeld e Umberto �aulin� I I

"

V
e tem alugada uma caf;a, Junto a

"

��ha���a, completamente
vasia e nOVO ,$ Ca rd ia is

Umberto, pelos documerlto� en'

contrados em sua residência, não

resta a menor dúvida, é um co

munista enragé e tal vês seja real
mente agente da 3a. Internacional.
A policia já apurou ser êle um

perigoso espião, "tendo se imiscui-

agremiação.
Por outro lado, telegramas da

policia de S. Paulo diz que o

dansarino Ramon havia já sido
prêso naquele capital a 19 de
novembro último. ror estar vesti
do de mulher, dizendo na ocasião
chamar-se Ralph Glass, natural
de S. Paulo e empregado no co-

res

RIO, 17 - Interrogados
longamente pela policia os

pixadores de monumentos,
prêsos ha dias, acabaram
declarando taxativamente.
-Não delataremos quem

nos confiou a missão que
executávamos.

rnercto.

Como se verifica, o autor da
morte do Tenente Ugo Barbiani
ainda não contou a verdade so-

No Consistorio Secre-
os

CIDADE DO VATICANO, 17 - Realizou-se o Con·
sistorio SecTeto, cuja c.eremonia obedeceu ao rito tradicional. 1· _-

4
vo uçao.A' s 9 e O o Papa entrou na 'laIa do tonsistorio. Estavam O d' 'd I

.

a::usa ') tena manh o u ti·
Presentes 22 cardiais. ." \ -"I Imamente re ações com um consu

Depois de Su� Santidade se sentar no trôno, o préei 0 estrangeiro de Leningrado e torne-
das cerimvnias ordena «E,.tra omnes». E todas as pess6as presen- cido informações sôbre a

.

defesa
tcs á exceção dos cardiais, saem da sala, orede o acesso fica· ptoí- nacional dos Soviets. -----------_i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
bido durante toda a duração do c Jnsistorio, sob pena de exco- "

munhão·O Papa fice só com os cardiais, iniciando sua alocução, Suspensa d"e gab inetealudindo as dolorosas perdas últimamente sofridas pelo Sncro Co-
legio, passando em revi�ta os últimos acontecimerrt05. Sobre a guerra

"

• _ A 50 I ução de n t ro de 10 d ias
italo-�tíopica, diz o Chefe de Igreja que nãoguer falar mais sobre êsse a publ;,caçao PORTO ALEGRE, 17-Prosseguem as demarches
conflíto que preocupa o mundo inteiro, por co�hecer o perigo que de 'A Razão' para a organização de um govêrno de gabinete. ..

palavras mal interpretadas pódem suscitar. E que servissem elas de Dentrl) de dez dias, a Nação conhecerá os porme-advertencia aos que parecem escandalizar-se pelo fáto da Santa Sé CURITIBA, 17-0 jornal nores e resultado prático do congraçamento de todos os
Ião ter cumprido nas circunstancia5 com toda a st!a missão divina. /1 Razão, de Curitíba, que brasileiros dentro do mesmo ideal comum de bem servir a

Em seguida, o suce6sor de S. Pedro proclumou os novos obedece a direção do joven Patria.
cardiais, entre êles d. Jaíme CopeIlo, arcebispo de Buen<.s Aíres, jornalista conterrâneo Jorge Essas demarches se estão processando, tanto nes-
os núncios em Madrid, Viena, Varliovia e Paris, o capelão se- Lacerda, n�o se suometen· ta capital C0::10 no Rio ..
creto e o camareiro do Papa e os arcebispos de Reims, Praga e do á cenSUrél imposta pelo Reul1ir·se-á, hoje, o diretorio cen�ral do Partido Li�
Toledo, alem da nomeação de alguns bispo e arcebispos entre ê!es Governo do Estado do Pa- bertador, convocado com urgl'ncia, pe!rJ sr. Raul Pila.
o� antistiies de Curitiba, Cafélandia, Campos, Santos, Barra 20 raná, teve a sua circulação E' corrente aqui que o sr. Raul Pila seguirá den�
Rio Grande, Caxias e Soteropolis. No atual consistorio não houve suspensa, até ser normaliza- tro Ade breves dias para o Ri () a' rn de ultimar as negocia ...

nenhuma causa de canonizj�ão. •
da a situação, ções em torno da formUla por êie defendida.

Congresso Na
cional contra o

Analfáb·etismo
RIO, 17-Rr.;alizou-se ôn

tem, ala. sessão ordinaria
do lo. Congresso Nacional
CO!1tra o Analfábetismo, pro
movido pela Cruzada Nacio
nal de Educação. Represen
tam Santa Catarina Ilêsse

. Congresso o� deputados Car
los Gomes dr_: Oliveira, Di
niz Junior e O rrofes�or Laer
{:io Caldeira.

*
**Conforme noticiamos, por
iniciativa do ilustrado dire
tor do Grupo Escolar Ar

quidiocesano "São José", o

revmo. frei Evaristo Schur
mano, digno continuador da
vastissima obra filantrópica
encetada pelo saudoso Padre

Schukr, foi instalado naquê
le acreditado estabelecirnen-

��
��

Sem politicas.

to de ensino, um pequeno

gabidete dentario, destinado,
exclusivamente, ao tratarnen

to gratuito das crianças po
bres.

quaisquer ligações

Num meio como o nosso,

em que a infância tanto se

ressente dos cuidados do
dentista e em que raríssimas

sãu-as dentaduras perfeitas
dc�'de a mais tenra idade,
a realização do revmo. Frei
Evansto está merecendo u' a
maior relevância na ,-mpren
sa diaria e um mais decidi
do apóio" da 'população:

r.m verdade, tem recebi
do o diretor do Gru;» Es
colar "São [osé" o auxilio do
secretário do Interior, cirur

giões-dentistas, médicos, lar
macéuticos e do comércio,

Convém, entretanto,ressal
tar que a manutenção de
-uma iaiciativa de tal monta

2.000

lesados por
um esperta-

1�"Jão

exige uma constante assis
tência do público.

Essa assistência, porém,
achamos nós, não háde fal
tar nunca ao gabinête den
tário das crianças pobres.

A Rússia comunista
por dentro

:" � :

overno

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETA-Florianopolis, 18-12-935

ás 7 1,2 horas
Um estupendo programa

duplo

Ohamem Deus
Um drcrna intenso com CEOI�-

CE ARLlSS
E

O Prefeito do
Inferno

extraor lina ria apresentação Ge Ja
mes Cagney, Fronk.'e Doiro e

Sheyla �erry num ótimo drama
São duas cintas da Warner

Bros

HOJE
"".

a

ba I Preço

!OOEON oUder dos cinemas
I

OM ·NGO
A WARNER BROS -FIRST NATIONAL PICTURES

DOMINGOiDI· -Tem a honra de aprese�tar. na prev�legia.da téla do-
.

LlDER DOS CINEM.\S a pne eira produçao cinematogra-
fica de MAX REINHARDT, extraída da comédia classica de SHAKESPEARE

,

Sonho de urna noite de verão
com a musica imortal de FELIX MENOELSSOHN-Oiretor auxiliar: Willian Dieterle-Bailados: Madame D. Ní

jinska-Arranjo musical: Maestro Er c Wo!fegang Korngold
JAMES CAGNEY - DICK POWELL-JOE E. BROWN-JEAN MUIR

Interpretação magistral de: --OUVIA DE HARVILLAND - VERREE TEASDALE - ANITA
LOUISI-VIC I OR JORY-E rc, ETC.

Amanhã
Um filme musical e feérico da

UNIVERSAL
Uma cinta alegre com treze es

trelas wampas!
JOVENS e

FORMOSAS
con WILLIAM HAINES

e JUDITH ALLEN
Um filme feito debaixo de mu

sica e... que musical

Imagine o que vai ouvir da ce

lebre osquestra-jazz de TED

FIO RITO

Canções-Bailados -- Sapateados
e um mundo de agradaveis

surprezas

I

AVISO- Cs ingressos numerados para as sessões de 6 112 e 8 112 horas, achar-se-ão a venda a

partir de quinta-feira, ás 3 horas da tarde, na bilheteria do L1DER.1�OOO

Pela n'ossa historia

111f1ã�511_.--._---II
.

. �fJ!
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-

RAULIVEIHA

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

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

Comunismo�: sem Mãscara
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Irradiação'
da Alen�a·'

nha
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 16 DE OEZEM!3RO-S. ADELAIDE

de! Natal dos alemães que estão

nas fronteiras e no estranjeiro,
Composto e arranjado por Héin
rich WcrU; 1.1 5 Ultimas noticias
/em espanhol): 1.30 Conquista

A estação alemã DJA,· onda de solo virgem S.!quencia de Fred
31,38108., irradiará amanhã o v. Hcerschelmann segundo motivos

I programa abaixo, para a Arneri- de Hans Friedrich Blunck; 2.15
ca do Sul. E'co da Alemanha; 2.30 Maes-

A's 23, 15 corresponde às tros alemães de canto: Tiana Le-
3,15 hs. no Rio de" Janeiro e mnitz canta canções de Brahms e

7.15 às 11,15 hs. Wolf; 3.00 Ultimas noticias (em
23.00 Anuncio DJA (alemão, alemão); 3.15 Leitura do progra

I espanhol). Canção popular alemã; ma (alem., eSD.). Despedida OJA.
123.05 Quinteto para guitarra e (alemão, espanhol).
!
quarteto de instrumentos de cor- ---,---------------

I d·�s de Boccherini. Toca Hans -Esta doente?
I Neemann e o Quarteto Sedding: Mande nome, edade e aI·
: 23.35 N Jticias sobre a economia I guns syrnptornas, corri enve

I Alp.mã; 23.40 Entremeio; 23.45 oppe sellado para respostas
Ultimas noticías (em alemão); ao sr. Guimarães, á CAiXA
24.00 Maximo Pavese� Novida- POS � AL N.-23-Nictherov
des da Alemanha; 00.15 O Dia E. DO RIO.

I
IL

1521-Foram presos quando ouviam missa-Uma
parte da Expedição de corsario, inglez Thomaz Cavendish, que dei·
xara o Tamisa a 26 de Agosto, com destino ao Brasil, desembarca
ra em Santos e surprehende os seus habitantes na egreja durante a

missa, impondo-lhes um tributo pnra lhe dar a liberdade. Um só ho
mem tenta resistir e é morto.

1812-S. Catharina -Rio Grande do Sul-E' publi..
cado um Alvará, desta data, annexando a comarca de Slnta Catha
rina á do Rio Grande do Sul, lendo como cabeça de comarca e

residencia do Ouvidor a então villa de Porto Alegre.
1860-Nascimento do dr. João Pinhelro-s-Ss« Minas,

nasce o propagandista da Republica dr. João Pinheiro da Silva, Ial
lecido em 190.8, no exercic.o do cargo de presidente do Seu Estldo
natal. deixando da sua passagem rapida pelo poder muitas provas
d03 seus dotes de estadista e dss suas Qualidades moraes e civicas,

Farmaceutlcot .- FlAU UNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos

de franco c proveitoso junctonamento, gra
ças a hout osa preferencia da ilustre cios
se medica, fanrareutica. odontotogica e do
povo em geral. vimos manifestar publi- .

comente os nossos sinceros agradecimentos
a todos auaatos nos honraram com a sua

distinção,
-

fazendo desta formada a sua

rasa de confiança, de respeito e sobre
tudo de honestidade.

JaneiroClob R. 6 de
Empenhados em sempre bem servir a nos

sa vasta ctientc!a, e em cumemoração do
1.0 Centenário desta sua casa, estiputa
mos o desconto especial de .5 010 para as

compras á vista, e mais 5 010 para todas
as receitas médicas confiadas á IlMSa es

cruputosa manipulação.

Oe ordem do sr, Presidente. convoco os srs. socios a

comparecerem á Se,são de -\ssembléa Geral Ordinaria, a

realizai se no dia 22 do corrente, á!; 10 horas na séde so

cial, alirn de proceder-se á eleição da nova Diretoria, que
deverá gerir os destinos deste Clube, no ano social de 1936
a 1937.

I

II- João Pessôa, 18 de Dezembro de 1935
O r 51Zcretario

Gualberto Senna

\

_ .. _-

DR. GOEBE3ELS
do P. N. S. em Nurenberg ern 1935No' Congresso

x Conclusão
Na Internacional Comunista (o «Estado lV\ajnr da �e, olu

ção Mundial») desempenha o principal papel o judeu O. Pjatnitz
ki.

pôde haver patu-ção de espécie alguma, pois o pengo que ameaça
a Europa é agudo e póde de um dia para o outro desencad ear-se lado.
qual terrivel calamidade mundial sôbre todas as nações civilizadas. Não pretendemos, t'e m Jd;> algum, dar instrur ões ou con-

A direção do movimento subversivo bolchevista estava e Estados que com �Ie fazem a sua paz serão em breve ensinados p�- selhos só �lU! lô isem, aos outros PoVJ� e G ovêrnos. Nio nos in.ro:n :td-
está e-m todos os paises preponderar:temente-em alguns, como na Iii experiência própria, que não são êles que domam o bolchevismo. mos nos seus assuntos internos, S)m�nte vimos os perigos de q.re
Pl,lónia e na Hungria, 'até exclusivamente-nas mãos de judeus. mas sim o bolchevismo que os avassala. Não se póde tambem afir- está ameaçada a Europa, e erguemos a nossa voz avi:;adj:l_'

O comissário de policia polonesa Landebrzr ki, interroga- mar que a Internacional Comunista tenha mod.hcado as suas manei- por termos reconhecido a gravidade destes pengos.
do a êste respeito pelo delegado du Ministerio Público como testernu- ras de proceder. E' e continuará sen.lo o qu,� Sf!mpce foi: um ofganis' Q.tanto a nós, superamo los inteira e completa:n.:.1:e. I:;''''
nha no processo contra a comuili�ta judia Slh'nelz em Março de mo propagandi"ta e revolucionar·o. tendo por alvo e d�,truição cons· talvez o m'lior mérito que o FÜ1rer, para além da sue :ni5:�ão
1935, declarou que 98 por cento das pessoa:; presas na Polónia por ciente, do Oriente. alemã, ad']lIiriu em prol d 1 humanidade iuteira, o ter ê.�· int�r�
agitação sllpversiva comunista eram judeus. O bolchevismo é o ini!Ui�o declarado de todas as n'\ções e posto na Alemanha ao avanço do bolchevislTIo fi. undiaJ um di-

O i v,!ldadci, o dírigeLt � da bolcheviZação da Chin \ é o ju- religiões e de toda a cuítura humana. A revolucão mundial é t que, cuntrél o qual se desfizeram as vagas deeesa inulldação de
deu Borodjn-Grust·mberg. continulrá sendo a sua �centuada e proclamada fínalid,:td-!. Como imundicie asiatico-judait;a. " E!e ensinou·nos não só a r';:':l'oh �c,�r

Fe�ho aqui a última hla. ainda em 1935 escrevia triunfllDtemeute a Eslrella Vermelha, ór· !lO bolchevismo o maior inimigo dI) mundo, maIs tambem a atin"
Ili�O é o' comunismo desmasc.arado, a sua teoria. a sua práti- gãe do Comissariado de Guerra, o prót>rio Stalin .-Jçdarou: Dcl;,ai- gi-Io como tal. Opôl-:he uma nova, melh::ir. maIs nobre e ver la

ca e a sua propagada. Esta sóbria e desapaix0nada enumeração rJe xo da bamlúra de Lenin venceremos na revolução proJetaria em to- deira ideia de libertação de um povo inteiro.
fátos na SU� maior parte alé documentados oficillmente, dá um quadro do o munJr,'> E o imigrante comunista alemão Pieck proclamou no Debaíxo do signo desta ideia combatemos e levamos ali
tão repel 'Jt;:! e terrivel nos �eus deítos, que causa arrepios de hor- VII Congre:sJ MundIal da Internacional Comunista em 28 de Ju- nOS5as bandeiras á vitória. Ela deu-nos a fôrça para alijar ,a a:n.H'"
ror a tod� o hom�m cu!to. Esta doutrina para «libertar o proleta- lho d_ste ano: lI.A vítoria do socialismo na Rússia s.Jviética demons- ça da AbManha pelo bolc.hevismo e afastar de uma '\fel. nara
liúdo do jugo -lo l apjtali�mo» é o piIT e mais brulal capital smo qu' ra ao mesmo tempo a inevi' a')lltdade da vitoria do socidlis.no no sempre do Povo Alemáo esse peril'(o. Hoje somos s\lp�rior �s a ,,>r�

se f,óde imagin:u; idéado, cht:fiado e dirigido pela
.

incarnação do mundo int iro.» Realmente está bem de harmonia com isto, que a ça ddquela tentação.
pens ..men!o marlionisla e lU \tt'ri;,li�ta, pelo judaísmo' interni:lcional. «Humanité», o órgão dos comuni;,tas francêses, no dia ílrllerior tenha A Nação está imunizada contra o veneno da anarquia ver"
em toduS os f'oises J" mundo. tto não é oe lllu na experiência se- �audado ê,te Congresso com a exclamação: » Viva a Intemdclonal mdha. D.:itou fóra as frases ôcas e mentirosas da prlJpaganda
cial: illto não é senio uma kntativa de gr,\n.lt! envérg'ldu:a, empre- Comunista, o estad,)-maior da revolução mundial!>'> mundial com1Jni.ta e coniagrgl!-se com seriedad; e disciplina,;, C,)i1l
e ..dida p :10 ju3aismo pala exprop iar ,e dc:sapJ:s Ir a camJda dirigcn· C l)�erar com o bolchevismo não é possive'. nem na base Jiligencia e perseverança ii s6iução dos problemas que lhe são illl'"
t! aliana em toda; as nações e sub,titui-Ia pela va canalha j'lrlaica. politica nem na base ideológica. O rc::conh�ci lIento da União Sc.- postos pelo de,tino. A Historia h:i-d! um dia ra5sar ao rührer
0:. que aquí se apregôam apó,.tolos de uma n'Jva dOJtr:n.l e lib :�rt::.- vi�ticJ pelos Estados Uuidos da Ameri�a do Norte trouxe COIISI- o atestado de ter êlé', com a subjugação do belchevismo, salva _lo
d.Jres da hu nanid lde oprim:d I, são e n realidade: figurant�s da a �o um formidavel rf'crudescimento da propaganda comunista e inú- a Alemanha do mais ag'ldo e mortal p,:"rigo, e assIm arrebata lo
Ilaquia e de um caótico de;c.dabo de todo I) mundo culto. :neras gréves e distúrbios nêsse país. A aliança miljtar e:atre a Fran- do abism� d.! Slle co:ní-'Ieto aniquilamento toda a cultura OCIdental.

Jsto não t,m nada que ver com politi:::a e não póde por· ça e a União S:>viética levou logo pouco tempo dt!poi3 a um con- Oxalá que não só a posteridade. mlS tambem a udualid,l-
tfllltO sef medido com estalões politicos. Isto é crime dtbaixo da -;jd�rdvel au nento, dos votos d03 comu'listas nas eleições 1l1uniái de re,�onheça a grandfza desta missão historica e se resolva a
l.l'�t:ara politica. Não é causa que pelt�nça ao furo da Há tOTia Uni fJais, nas quais alcaçaram 43 mandatos ou seja o dobro d� até en- agir fielmente á douirina neta contida. Nó�, porém, na nos,a qua
v�H;d, mas rm assunto que CO.'Ilpd� (lOS ddegados do m:nistério pú- tão. A ali'>.!lça militar da Checosbvaquia com a União Soviética teve lidade de fiel e obediente velha guarda do Partido do FUhrer scn�

Llicc �m todo, os paíse!!. Tem �e s. r c'lmbatido c( m a mesma tambem por con -equenci'l uma il1tel13a atividdd.e dillsolvcntê no exér- timo-nos felizes por termos a honra de, nesta luta, a mais de
,io ttl':la e Li utahdóde:. s..:m dó nem pi :doid;;!, dI! m;:slÍlcl manclCa :ito checoJova:o e um inopinadJ inr:remen!o da vl)tação comunista. cisiva gue a Historia jamais viu, estarmos enf�leirad·)s sob as nh

9Uc de prvcu,a subir ao p",j\!r ou Ü<) poJ,.;r � m.wtém. A Jui Reio, da_' �bjç�� 5ejujntel, J band_ ilaa. i,

s�rà por ê!e
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A GAZETA

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. 'Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operaçõe s

Das 3 horas em
.

iante dia
riamement:e a R.11 ajano.õl

P1�ne 1.618

Resideucia':-R. Bsteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
BI::>abaid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

Hemorrhotdas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

Consl.Jd .--R. joão Pint�', 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralol
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Tr? [ano, 21
Fone 1384

Or.ArminioTavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaOo pl1:la faculdade dl1:

medicina üc Univl1:rsidaàe ào

Rio õe 1anciro. Ex-inter-ne,

por concurso, ÕO Hospital àe

Pronto 5e t err-o 11: àa Assi5ten·

ria I?ublica àa Rio de 1aneiro.

Com alguns anos de pratira n05

serviços especializaà05 no Pro

fessor 5anson, no Rio àe 10-

neiro .•na Policlinica õe Botafo·

go •• no Hospital de 5ão 'loõo
Batista do L(l�Oa e no Hospital
Eiaffré·-6ulnle). .

Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, II

nariz cabeça e pescoçe)
I

�o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone part:cular 1426

r.>entistas

Luiz Freysleben
eir urgiãc Dentista

RUA DE()DORO, 30 -

B.

Indica:
_, !.o;�,�. ,.. � -

Advogad(DS
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

�
.. ", ....�

(nome do cluhe)
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
�

._�e�one
n" 1::'8 _i I

Accacio M�.1 �B�an����-)o�d�e�
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Rcsp. Lfda,)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

--- D

�
Dr. Pedro de Moura Ferro

SE'RIE A

(nome do jogador)

clube a que pertence o jogador

(nome do ooianle]

C1ual O clube de futebGI
mais siinpatico?

SE:iRIE A

(nome do ooiante]

PA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:
ele Limitada 5·l. ara.
cle. Aviso Prevíoôj. ara.
Prazo Fixo g'{. ala.

Dr Aderbal '���II 'Rheinganlzda Silva I
Advogado I O AZ DOS

Rua Com. Mafra, 10 (sob.) C hapéu sFones 1631 e 1290
P rocurem

f
�� =�----

NO SEU

_ 'es Salviode Sá � Fornecedor

Gonzaga I/
M d· t

Dr. Osvaído Silva II O IS II

Saback H RUd 28 de
S�tembro, 43.

•

rerra tem seu escrip-

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498"

tório de advocacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - Phone 1277.-

Caixa Postal, 11 Q.

RECEBE DEPOSITOS

lncornodos de Senhoras?

Ovariuteran
Horrnonlo Feminino

Laboratorto Raul Leite -- Rio

(nome do jogador)

-§I

--�----------------------------------------�--------------�----

Grande cOncurso desporti-
vo de "A Gazeta"

_I· Qual o mel!lor jog2dor I I Qual o melhor jogador
de futeh J ? de futebol?

D R·
"' ....

-d=IJr. Icar C p

Gott,srnann I
Ex -chcle da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor

I lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Especiallda em cirurgia

� geral

r alta cirurgia, ginaecologia , (do
enças das senhoras) e partos,'
cirurgia do .

sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra-I
jano N. le das 10 ás 12 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este··
ves Junior K 26

TELEF. 1.131

(clube 2. que pertence)

Escriptorlo :-Rua 15. d!
Novembro n. 50

(Eõlrlcto Caixa AW1co1a)
TE.LEt'HOHE, 58

Não discutem

A CAS/-\ QllE REALM-ENfE VE�DE BARATO
E' A CASA MISCELANEA

BrinqlJedos'r Louças e

Artigos de pr'esente, e

eletricidade, acaba de
receber grande novida�
des-- Rua Trajano n. 8 - Tel 1.428

(nome do votante)

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'RIE B

(nome do clube)

ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont-, 1287

(nome do votante)

.
. Dr. Renato=
==Barbosa_�

ADVOGADQ

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Aten3e cha

mados para o interior,

liDemocracia, I nte
gralismo e Comu-

nlsmo"
.

Lages, 4 de Dezembro cle
1 935. Muito prezado amigo e

ilustre conterraneo Se. Coronel
Marcos Konder. Atenciosas sau

dações! Só hoje me é dado agra
decer-lhe a rica oferta do volume
contendo o brilhante discurso de
V. Excia., sobre «Democracia,
Integralismo e Comunismo.
Li o precioso trabalho de V.

Excia,; com a atenção e o inte
resse com que merecem ser lidos

I todos os trabalhos de sua lavr�.
Na hora delicada e sombria

I que atravessa o Brasil, é necessa··

rio que 05 lidimos representantes
do povo indiquem o caminho,
«capaz de salvar e estabilizar o

nosso regimen» ... V. Excia., Iê-lo
com a franqueza e o desassombro
que o aprimoram. tomando-se
merecedor de nossos sinceros aplau

��������-��������������� sos e de nossa plena confiança.
Creia-me V. Excia., eom os

meus sentimentos mais cordeaí�:
'sempre seu amigo e conterraneo

atento e dedicado. (A) D. QA
NIEL HOSTIN. Bispo de Lages.

PASCHOAL SIMONE S. A·
I

LIVRARIA MODERNA IfunOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt r. 8
('elxe postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia

Ienccõernc-ão. Pautação, Tra'
bolhas em Alto Relevo eh:.

o MAIOR TENOR DO MUNDO LOM
M,AGDA SCHNEIDEF1 em:

Não me Esqueças
11� Breve !"10 F� E x

NATAL E A OM

C. Telefonlca Catarinense

Praça 15 de Novembro, 8

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

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

curso, a joia inicial de 100$000 (Cem mil réis) pa
ra todos os aparelhos cujas instalações forem solicita
das até aquela data.

Queila V. 3. procurar-nos e pós nos servimos,
com o maior prazer, a Ior-iecer-lhe todos os detalhes
e informaçees precisas, absolutamente sem nenhum com

promisso da parte de V. S.

�ava Jornal
/Praça 15 de Novembro, 26-sohrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela ITIJnhã e á noite

Anunciar no jAVA JORNAL, significa: Grar.de:: vendas e

maiores l-retos

Caixa Postal, 43 FL.ORIANOPOLIS
----;--�-------- --_ .. --

Proteçao contra os raios
terrestres rnaleficos

Um interessante folheto GRATIS !

Este util folheto, ao Prof. BUCHL, lriõlco a V 5. ae co
mo poàerá proteqer-ae eficazmente contra os raios maligno5
que emanam ao sólo e que efío a origem ae rnultcs ôocnçcs,
como:

Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile
psia, dores de cabeça, tonturas, asma, insonia,
nevralgia, .angina pectoris, paralisia infantil. zum

bidos de ouvido, arterio sclerose, doenças da bilis,
do estomago, coração c bexiga, cancro, diabetes,
nervosidade, prisão de ventre.

5i V. 5. está àesanimaào, com falta de energia 11: desl1:ja recuo
perar a saúde, _força e vigor, õeueró ler o folheto do Prof.
I3mhl PROTEÇAO CONTRA 05 RAI05 TERRE5TRE5
mALEfIC05. E' envloõo 6RATl5, livre ae porte. To ôca os

.1
peàiàos devem ser airigiaQ5 á Casa é,ditora R. Hermann.
Oep. A. ('aixa Postal n. 875, PORTO ALE6RE.

EI-e:GANCI
--------------------------------------

GOSTO
Parti Natal

e

Ana Novo

RUA

E

o bispo de
Lages e

CONSELHEIRO

Guia da
saude

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qual
quer despesa, mande ende
reço certo ao sr. Oliveira,
para á CAIXA POSTAL n.

23, NICTHEROY - E. DO
RIO.
Um vidro custa apenas 3$000

Na� grandes lutas que desde
bram no' campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades.

Passou edl
• •

.

primeira
discussão

RIO, 17- Foi aprovado em

p'rimeira discussão o projéto man

dando suspender as consignações
I em folhas Co funcionalismo, no

mês de dezembro corrente,

N o

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

MAFRA ESQUIN'\ DA RUA T
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Grande variedade de brinquedos por preços
ElA TI IMOS na Casa Francisco Mello(antiga A Mascote)

Rua Conselheiro Mafra N. 15

c::
-

r-t

I� O'ii
�
�

!.oO

u E

Recebemos hoje o seguin:
Distrito João Pessô.l, 17 de d -

zembro de 1935. Senhor D r o:

A voz 00 POVO
ba

����ra'�"'S''"á:-,�rz�'''''*'_., ......r:....�'T''S.. ''S:.....-=- ......�� d ' d d
.

.,

li: ,.,.,... ·,-·,-�...",.·-"''''''''''..

-..''''''''''''''''."",...,.,''''''''''''�-�'''''''''''''''''".,.''''''W I) paiS, a a a correição nos
, �; negocies e pelos elevados predi-
'N O S S 4-"3 VI' d a � :cados de fino cavalheiro, o sr.

.

(, G Espiridiào Amin será alvo de
r:1��-::::-*::::�����OO grandes homenagens, as quais

fi Gazeta se associa.'
r

LOURR5 E: mOREt-IA5

Anita Wendlwusen

4'Vinde dizer-me, 6 loura deida Ie,
Si se póde cravar no pensamento
Que ha donzela de mais merecimento,
De alma tão pura e de maior bondade".
Não conheçº- o autor desses versos. mas posso afirmar que foi

ÍllSpir2.do numa béla loura, que. ele )$ escreveu, porque, "só se pôde era

var no' pensamento" a pureza e bondadede alma. quando élas pertencem a

uma �quena igual :'. você.
Você reune todas as qualidades quê elevam a mulher ao' pedestal

de nossa admiraçâo,
Que mais faltaria em um salão onde você estívesse? ••

Nada, absolutamente nada.
. Em você recaem se a graça, a meízeke e a beleza, por ecnseguín

te, o que mais podéria faltar?...
Pilr Isso mult; gente anil pensmdo em você: eu tenao mesmo que

aCl'cdit,ar•••
A Alba Teixeira (fU<' o diga.

Dom Neça
,.

IlHIVER5ARI05
Esperidião fimin

Celso Ramos

Sra. Medeiros Filho

o os

a
-----------------------------�--------�--------------------------------------------------------------'�

__.. ,Calltista IAe;tiilJ .

FrJot..Balll gUer-- Clube
���������������������������

ltclo-enope

rranscorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Córa da
LUl Medeiros, esposa do sr. des
M�deiroA Filho, da Côrte de Ape
lação e filha do saudoso estadista
dr. Hercilio Luz .

A Gazela felicita, respeitosa
I m -ute., a distinta dama.

II Allive '" :'�, \, F cÁ e: wa.-

j 'jd '('
i ... � nr <fd:. .�r"'..., ..... ;"II.:a

I
sr a ., .'v ",c.. di" ;:;t!· �i .Ic.m ::>; I

� ,""- iii � � -

.Â.," �,.,fi .,;:) t

�,o-a 'o �I. Dj(l",e�:�:, GJIÜ::.:. B1� w.'; \ ',,, uo c,;'n:u:u', Df'}' : a Ia
CIdade. I

I RIO, 16-Continúa fundeada
t'AZErn I"N05 HOJE: I

,lO por lo da Baía a divisão de

I .' cruzadores Baía ,e 1?io Grande
o sr. João Bah�ta da Costa I d SI' d' d

'))'
,

I
o u e que aI aguar a or em

( IVelTa'.,
S I para regressar ao porto desta Ca-

o sr. Vt'spaziano JQsé Oe ,_

ou-, pital.ZiI, lunLionario postd; _

o sr. cap. Alexandre Sá, re- Mendonça e Marilia Gevaerd.
;id.':nte em Tubarã�; professora do Grupo Escolar

o joven estudante Ademar Ta- Ana Cidade, d Iquela cidade.

Andiro Penha
I' Secretario

GENEBRA, 1 7-A secreta

ria da Socíedade das Nações dis·
tribuiu comunicado: dizendu que
a· A.gencia Havas, como loda a

imprensa, publicou por numeroóos

jornalistas confirmando. o empreço
de balas dum-du.n pelu> etío;)es.
A secretaria geral da Sociedade

re:)leja hoje a data do seu dade comercial se IJortou que,

aniversario natalicio o estimado dentro de breve tempo, a Casa

comerciante SI. Esperidião Amin, Tres Ir 71ãos alcançava <'l inveja
, Ia importante filma T,es Irmãos, vel situacão rle ser o mais impor'
da q�aJ é dire:or. ,Iante .!mporio de comercio d

Muito moço ainda. o distinto Florianopolis.
aniversariante iniciou iiS suas pro- Disfrutando de elevado concei De Canoinhas, chegaram, ontem,

: fi',:úas ativid de,. nesta cid<ld�, e to e inumeras amizades, nesta ,ia terre31re, as senhorinhas Ibran
com tapto esforço. tino e .:apacI- capital e nas importantes praça 'ina Gomes de Miranda, Diná
..�--------..--..--------

Com a máxima satisfação comu

nico a v.s. que em sessão de as

sembléa geral, realizada a 16 des- COmuniCado br & mesmo sob lo-ma de i ilor-

te mês, foi empossada a seguinte maçã l ao; comunicados, seja qual
diretoria que terá oe dirigir os I ta I iano for 5 la. natureza, qne recebe de
desti d I b d fonte não oficial.estraos este c u e urante o COMUNICADO N. 73 DOR. �

ano social de 1935136. MINISTERIO DA IMPRENSA E O d Ad IfPresidente de honra, João José PROPAGANDA ITALIANA.
Uque o

Ocorre hOJ',; a data 'aniversa- V'
.

id t O I AI F
·

d
..

h d. . . ieua: presl en e, ermeva -

RoMA, 18-0 Marechal Bo- r I e r Ic ena natalicia do conte.rraneo sr
",C,el- tamiro Arantes', . vice-presidente, f dR f d doglio telegra a que cerca e M k I b50 �1l_l0S' azen �I�O, e pr�stlglO- José Freitas (reeleito); I' secreta- 3.000-ablssinio& armados atacaram ec e n u rg

50 pohllc,o no �umclplo de ....ages. rio, Andiro Penha (reeleito); 2'
as nossas posiçõns avançadas emO amversanante que goza de secretario Darcí Luz' I' tesourei- R' T d G d M', , 10 accaze perto e ua o ai-estima nest� cid.ade e. na região ro, Quincio Silva (reeleito]: 2' te- h N

' r

. f I time et.-- ossas tropas entreias
serrana seis muito e icitado. soureiro José Beiro (reeleito) d

'

d f id f/1 r: I iment
' '.

epois e terem o ereci o orte
JI vaze a curnpnmen a-o.

I'
.'

bCOMISSÃO DE SINDfCANCIA: resistencia retIr�ram-se so re o

: passo Dembeguina. No mesmo

Mario Pires, presidente; Mari- 'tempo outro grupo armado abís
nho Silveira, Jovino M3noel An�! sinio atravessou a nado o rio Valle
drade; guarda-esporte, Durval An- para operar uma macobra d : sub
drade; capitão geral, Jad Pereira. terlugio na zona Scire, cuja (10-

Atenciosas saudações. pulação tinha feito áto de sub
missão. As manobras adversarias
deram lugar a um combate que
ainda continua do qual parteci-
pam a nossa aviação e inúmeros
carros armados de assalto,

r'H.. :';,rneim hcque DO'. ra.r

qu"tr.:< ofjciai�,� nove sol-lado
iLtÍia,ws e [icara.n feridos três n.»

SO� of;ciais, As perdas eritréias
sãr) de algumas d.':zenas entre mor

tos e feridos. N<io foram ainda

ADIS-ABABA, 17-- Se-
QU'1do noticias aincla não confír
�adas a ofensiva italiana teria re

começado na região de Ogaden.
Do norte do Estado em onibus Anuncia,·se q�e, precedidl de

da Auto Via.;ào C'ltarinense. uma esquadrilha de aviões e a

os seguintes passageircs: G: ni SIO- poiad� por carro: 1e ,'\s�?lto e au

ni, Rosen'l Gar,il, Gualberto tos ,b,,�J �d)s, a lO antena d� Soo

Bidencourt, Munay Borman, Eire" maha Ihltana atacou a� hnhas

R J F h I.. R r I Ltiopcs cerca de 65 qu;(ometr(.s
Estão se h"bilitanrh para ca- anen, oão e s �, osa mo,

- d� '"'. bIT"
.
,'. Cardoso de Oliveira H"'mam ao sué�te '-' ,:)aSSEl ane 1. mh'\m'

'\1. Arnaldo Vlmarano _.clt> Paiva, I U h d U '1' O'
, �

E se travado violentos conbat'�s s"m
, ' A '

.

L' _.
:V1i<. a o, iI Ita tlgano, n,

' ..."

�.
sita. racI dO. :vrarn"nto

G� d H ; S M' vantag�m particular para nenhumas
�ardóso, ambos soltell'o.'';: _ ,:va�r, ,aoor a ,ouza, ,

alio
d ' <" Ohveua, l-Ima BrasIl, Adan MOII a·, parte.

.

-lE6nm !Jti5". tanelli) Antonio Cardoso e Ger;- Os etíopes empregam balas
mano Ca!valho. rfum-dum

Atacaram a ulm sol
dado ing'lês

das Nações acusou a recepção CAIRO 17 - Um grupo d
telegraficamente, não podendo manifestantes composto de eleme
fazer �utra coisl, em virtude do I tos. duvidosos, atacou no centro d
regimento em vigor, pelo qual a cid "de a um soldado ioólês farda
secretaria não pode dar nenhum I d<J, mas os estudantes interviera
andamento junto aos estados men- e restabeleceram a calma.

........................................

uma rêcepçàu no sa:ã(, Ji
Tiro Alel:lão. S. A. dêixou
hoje a nossa CapItal, viajan

averiguadas as conslderaveis per- do para Anitapolis, Braçr) do
das de inimigo. Norte, Tubarão, Arar,mguá,
feria se desencadeado a 0- Torres, até Porto ldegre e

fensiva italiana MO:1tevidéu. Os dois carros

de S. A. que expertaralT\
muita curiosidade sã') da Cf)'

nhecida fábrica áe automoveis
Mercedes.

O curo particular (tipo
19�9 CO!11 motor compressor
de 6 cilindros que desen
volvem uma força de 180 ca

valos.
O caminhão, tem 3 eixos,

2 diferenciais e 10 rodas, t po
que usava o Exétcito Alemão.

S. A. é hem conbr.:cido no

mundo ciêntitico como expIo'
rad)r da Africa. Sua viajem
leI) Brasil é uma via;em de
estudos.

Em companhia do ilustre
viajante :lcham-se :::orno se

cretários o sr. Barão v'0n B3
d.!nhausen e o representaílt
da Fabr. Bayer, neste Estad '"

o sr. Laubmeyer.

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Oia. ··Jainville

(MARCA REGISTRADA

pois conserva e desiuféta a sua roupa •

..................................................................: �

.: >:��.f
��------�-

I vares;o �r. FranCISco Evangelista;
I o ginasiano A luiles Gallotti
Il(ehrig.
iABILITRçf!m

Dep. Sé.veria-7o· Maia
, '

'I I
'.'.',;:reSSQU .�sta o'p;t� ..sr. C·1.

.) 0 S.�veliano M"ld,:� d�putado
, . \sscmbleia Legislativa do E�,
ado, da qual é vict':-presidentp-,

Do fuI cheóaram: P.:dro CaIa
do, Li"io Ceckinel, Mario Piazza
Albma PiazZ3 Nunes, Helena
Caminha, Muia José Guimarães,
cap. Sá e famili?, Horst Buchler
e Aristarco Olavo.RegressúU ontem de Mafra, II

if;nhorinha Irarilda Carneiro Ri
beiro, filha do des. Heraclito
C,meiro Ribei!o, 'da Cêrt\! de
\pelação.

.

OUTROS PARTEm

Para o norte, ,em onibus da
mesma Empreza,' s ��ut"m hoje:
Guilherme Undiberg, Alfft:do Mat
zembach, Guilherme Bru�wick,
José Gorelli; Barbosa e Pedr')
Feddersen.

l ,'o.", , .• ,.
, _.1 r .. �

"

�.--', •. _q .. �._,� ,

\ l

em visita á
nossa Capital
Chegou, na tarde de sexta

feira da semana passada,
vindo do norte do Estado, S.
A., o duque de Mech-len
burg (Alemanha) á esta Ca
pítái, onde se hospedou com

a sua comitiva no Hote! La
Porta.
No sábado visitou a Casa

Hoepcke, as fábricas de Pré
gos, de Bordados e a Arata
ca, fazendo depo:s. em com·

panha do � r. dr, 9'1 �(. 'H

�OnSJJ Ja . ,emd iI I "Je� ta

Capital, u.n.. v "J _ in ao re

dor da Ilha. A' n.Jte houv

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




