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árias Estados da

elirninam-se

após ol.Jtros, nos

consolidar o re-

RIO 25-Reuniram-se todos os deputac'os opos.cío
istas para tomar conhecimento da falada formação do
overno de gabinete.

Podemos acrescentar que Q principio consagrado
a citada formula vae ganhando adeptos em todo o país.
á no Rio Grande do Norte, no Espirita Santo, Ceará e

ergipe onde a rdêa do governo de gabinete marcha ex

lendidamente.
Não tardará que noutros Estados, como São Pau-

Un�ão� [:>ara
as frQon'L:eiras paf�tidárias .

:�lIIha, que, atendendo os interesses de seu Estado, pro
I'J e Paraná, se inicie propaganda inter. �<: nas tribunas cut ou atender ás aspirações da coletividade, auscultando
das Assembléias e!13 imprensa. seus pró-homens e, por fim, encaminhando e favorecendo

Para o norte e o sul do país segu.rão emlssarios sua ação.»
.

incumbidos dessa propaganda. O sr. Rego Barros, porém, falando cornnosco, disse
O sr. Rego Barros, reaíinuando .�. cu entusiasmo que o governo de gabinete nos Estados, depende da ma

pela próxima vitor.a da idéa 110 Rio Gvandc do Sul, dis- neira que fôr feito, afim de não ferir a constituição federal,
se aos seus companheiros de oposição: » N(lO sei a quem .xcha s. s. que os secretarie-s estaduais podem depender
de futuro maiores benernerencias serão dev .das, si ao Raul da confiança da maioria da Assembléia sem ofensa á Car

Pilla, percursor da ideia, si, ao g -ver l1dor Flores da ta Magna.

•

Irne,

Uma grande vitória
para as armas italianas

�

Sern quaisquer ligações politicas.Comunicado n. 78 do R MiE segue na sua ativlssima ação
nrsterlo da Imprensa e Pro- de reconhecimento.
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Comunicado n' 79

D Pio de Freitas,
arcebispo do Ma- Gesto louvave:

ranhão
�ECULOl O limite de

-

profi- aprovação
" •

i!.
•

MILA -:, (3 --"-'A nomea-ão ue existencia
i� sir A 1'11 >f.y �� !c'1 pa.a a 'H - C U a
a d.' ra. Í,,:r0 d.l� f�ddl,-OeS t:x i O'

.

-riores cll I '11 �..;rra c. 'j,OU cons- Comemora, amanhã, o seu
lei quesr�st:b:í;�:�;imi�;Sl��ín�

'TI1,Ç[iCl ")' r I "0- pj; 1 "3 e s-rr- 10. scculo de fundação a acre-
d f I

,.
_

',,' 1 '1 ., '1
r itpl 'll' .rt 1 1(1 Farmacia e Laboraio- e aprovação e acu ta o exame

.

l) l! eira lo. proprie de 2a. época até duas materías
O ).ornal Ga '�l de: P J,').)l) de- '[1),

.

nuu •.\:1 , l." t- I·'
D JI i f t t eterrniua a ei que nas Ee:o-

d"ld (U' n 1:; lê 10 EfJ I f "[1. ( " .h� l \

a. r naceu ICO con er-
IN' p' ,. 5 d'

'" :;
.

.

"\ . D 1'1: H F o as orrnais nmanas e ecun a-
J;) titt,lar ;;t""}

•
,a a '::0:1' n .ç'-) • a 1C,): SI. ',au ;.10 1 orn err '.

'1·'
..

d
d f. dOI l' U n a (1 as primeiras casas I

nas sera im te mmino e aprova-
o ato � 'I e a c1\; ai rra Ir o • c .•

- d ' .

'dO
� � t;'�. �.! [!F �·"i1�

..
iS) F,.<"11 t�' lt"� r:t:. ,eflS I, 5' I" 'r, I!) r Jaxa'TIt!),h) ;r farI11Jcrut1�as estabelec:.das· �a�

em ca a matéria, a me la

fUJ � r.,;. �1 � � � \_/ W!il C. I :
U'l ro'iá� 1 .. (I )b-_h q'Ja:l.o ao .1 )�ta Ctlp:tal, a Fannacla e '

O· I d
�('.fl�') :J ".,i'TI, e q'l' � f. �.,'"Jll.:!o··io Rauliveira vem, i'>au�o� �eprova os_em uma

m· flJD·�· Ia,. �J".'..::,��.<).. i�-��.·i,.; fJ'&Çl'':';' e'l LI �;

I c·· '1:'.\ f _
•..� .. J.' lranto O longo período de ou duas dlsclpln'ls pod�ra,) fazer

,
•. :'i' \,� .1,�·rll�· "'l p.o.)ti � p�.>: ranco ,1.1 n

. eX:J.medesegunda e' ocal'mportan-;..; � ....r .

L

_

• •

d ce'l1 allOS prestando assma- P-
lllé:aS nao cú.l' L,'Ulri'l.ffi na}, ô I . ,

-

d d d -

_, lados s"rviços á popula"ão o em per a o ano a reprovaçao
.ti r: "ao s,:;r um ma.) trote. I... .';' veste exame.

C Uj 'li � � O men..:·on ,do jo.na.l Jec;ara, d? �st�do. de"Sa�t�i Catan�la,iJ \I iii Y'd1
n) entanto, qu� as V',IC0:!S atu- oi1d" dlst lbu", pi ofusamel1te,

RIO 2,. G
.

1" f ,., �'1

I')S produtos (ue fabrica em·
, )._ Segundo o «O lobo», a tabda Ce rraJllS- alS o er.ec",.n J,n asi) to

ma.!s
ClÍl-

>.
n 1'1 '. J uven tu de Fed

.

'1'
.

cl I
.

R I" r 'ança' b m
.' .... 0· oe seus bdl1 mo"tados labol a- ..

mento os Vei1Clment03 ml.Itares, organIza ii pe o major au mo !O. e que aI,. e �.Ol.. �

; • •

Freita�, manda incorporar o aumento provisorio de iodos os oÇiciai,. 'pa,zes restntes a?Olam ce�am.cn- toro'os:. f' .: R I' mi n Ina Ca-
• D·

..

I h ' f' I t cp' �ço- 's da In '<!tcr'a SI. aIl11aCellttco au 1110 •

e major para cima alD'. a avera um novu aumt!nto, 1- e as a� .a - g � ". -

I·d
.

d d" -
.

I' 6 000$ I' b· to t .; f Horn Ferro em atençao a to Icacan o. oSd ge.n�ralds ; lVl�ao

el �lcé-a m�rantes com
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'

;loS qdue'L.so dPre N�x o:""e P�Cl�,S, atZ tão elevad� acontecimento
gener�U e ...mJa a e contra a lllrante5, com 5 :200 ; corcne e liga. a; aço�o .msl.rume� o
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'

c'lpitão de mar e guerra, 4:000$; tenente cor0nel e capitão de para reahsar seu, de�;eJos lmp,�f1a- f,l_steJara ,a 8dat� mand�n o
I Consoante fôra noticiado, rea-

( 3'400$'
.

d 2 800$
. r t Lclebrar, as hvras, na 19re- I' C II
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d S 1

,ragata,· ; m3Jor e capitã 1 e- corveta,: .; capitão e IS as.
.

� d S F.'
. lZOll-Ee no o eglO o agraoo

capitão lenente-, 2: 1 00$; 10. tene;,te, ! :600$; 20. tenente, I :300$; Jt�l e . 1 anClsclo, mls.sda VO-
Coração de Jesus, a festa promo-

.

d' h 100Qdt b b C" 1 'CI1"ea,dos O..f,L. lva para a qua conVI" aS·d I J d F
..

ROMA, 24-0 Marechal aspHdnte í J��$ a.marm a, :

7 '�Ó$; s� -t�nent� e

s6UOO-0$ilc31a eqUl" D m I I classes medica farmaceu- VCI
a

I'
pe ad d�venltu e emmma

I Badoglioteleg;.afaqueocom para.os,: ; lO. sargento, J ; o. sargento, ; o. sar- Cins 'r'd tI'· ss as
atolca, e lcala a um grupo

gento, 543$. gY dlca e o 0.11 °dogta;f pc: o
de creanças pobres desta cidade,bate que teve inicio no dia Seguem-se m. demais postos m mes:11a pIOr orção.

e sua ?t111iZa e e I eguezes. peh passager.n do Natal.
22 pert) de ADDI ADDlier- -0- P r:vativos do cri 1l1e

-

I d De inicio as )'(:cistas, incansa-:\ l'minou com o pleno sucesso N ata asRIO, 2:) - A Comissã0 Mix.ta de Reaiusta "1ento do; veis no desvelQ para com I)S po·das r.ossas tropas.- O ado funcior,ario� civis continú:>., ativando os trabalh')s pa�a, segundo se F oi assinado pelu go .'erna"dor C iia r'\çaS brezinhos, levaram-nos a vêr o
vl;!rsario participou na ação d' f' d d d

1 N n pOb reslZ, os unclOn�rios civis gozarem o aunento e lo. ç j'1neiro s. ur. ereu, h.am0S a lei (jlJê presepio, caprichosamente armado
com, alem de 5.000 homens .

dvw ouro. cría os oficios priv"tivos do crime na cJ.p('la do Colegio.armados DEGGIAC HAILU 16 h dContudo ha céticismo geral na classe dos servidores da em C" npos Novos. Curi,tibano�, Ontem, ás oras, na sé e A seguir passaram ao refeilorio
CHABBEDE, com pelotões N d A I l' B'1

.

h
' ação que entrevêm ness'lS delonga; (te mó:lo a protdar o aumente). I S3.oJ036 e Cn;zeiro. ação ntegra lsta raSl ena, do mesmo estabelecimento, onde

! armados de rnetral alloras C IllfStl apita, consoante 11.OS anos I os aguardava uma mesa de do-
. marca belga 1935.-- Refor-

.
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����r� ��r ���mSeenyt����ss��� e a g I r· a'.
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•....()l_•.JJ �.?=.2."., I :�t�rci::e�:cui�:re�n:��:,; �;:;;;� �r�;;u::::denbo:b�!� t;::q:e�:� ._;.,../ (QJ,. I poli�ico, foram distribuidos, profu- e cortes de fazenda.
ças abíssinias foram disper-

��������������������������ft�.-�_�.������_��=������_� samen� ás criancinhas pobr�,ali- As jecidas �nda ocupMam�esadas ante o ímpeto das tro-
mentos, roupas e brinCjuedos. em entréte-Ios, contandc.dhes a

'pas eritréias, muito eficazmen· III
a .& iii -fi! A III A aquisição dos donativos de· histOlia do nascimento de Jesus.te atlxiliadas pek aviação e •• persneculwa Ue fmii\l)a�®$ a�GikJt!,ec�Q b·d fIr' � ve-se ao no re e can tlSO es orço Assim tcrminou essa festinha

pela artilharía.-As perdas RIe 61' toe dp. distintas dama:: que, na mai?r singela e tocanie, tendI) propor::io.
• inimigas superam de 700

parte, os angariaram do comercIO nado bOi impressão nos hommo.imortos, além de 2.000 feri- , I
dos.-De nossa parte tivémos A "Folha I'Java" diz estar ameaçacia de

loca. egados e nas pessoas presentes.

ete oficiais mortos e seis fe- en'loastelamento
ridos.-Morreram 150 entre

�,;graduados e ascaros eritréus
• � ficaram feridos 157.- João

. As· nossas tropas continú
.am as operações na zona ao

. sul de ADDI ADDI sem en

contrar até agora nenhuma
"'\resistência de parte do inimi·

gO em fuga.-A aviaç�o per-

ROMA, 2 t -o Marech: I
Badoglio telegrafa que urra
coluna abíssinia de cêrca de
5.000 homens, atacou as nos

sas linhas na zona de AD!)j
ADDI (Tembient) marchando
para o norte- As nossas

tropas nacionais e eritréia
contra-atacaram violentarnen
te o adversário, que, favo
recido pelo terreno, tentou

.' opôr resistência.v-O cornba
te foi muito' encamlçado.>
As nossas tropas apoiadas
pela artilharía e pela aviaçãe
avançaram combatendo cor

po a cúrpo.-O inimigo foi
afinal repelido e fugiu per
seguido peles nossos pelo
tões eritreus.
Os dados sobre as nossaE

perdas e do inimig,o serão
comunicados ape:1as s(�jam
elas averiguadas.- A aviação
a Eritréa bJmbardeou as

concentrações adversárias na

lOna entre QUORAM e LA
GO ASCIANOHI.

. .. 10 sr govern.:.eb.r do Esté
..do. con-Por noticias particulares esta- cedeu aos herdeiro, de Crispirn d,

mos i ilorme dos que a S.'l.nla Sé Ffeitas]unio, e c-coletor de Xan

e,Jevou a �lt2 categ r.a eclesiástica e.ê, morto qra do em serviço d,
e arcebispo d} M rar,h:iO, ?

t s.aÍo, urna P "l'ão (:., u ! � trr

lustre prela .10. Dom PlO d � r, t - • r nto e oitocentos mil !�i', q'J
as, bispo da diocese de [oinvel, '[ perceberão, el JUJ. to L:ki10ItS.

deite Estado. .

Os rea]
dos:

jOINVILE, 26 - Com o cabeçalho do jornal «Folha Nova?).! direção do sr. Novo sub:te�ente do Na"", secre �

Kuehne, foi distribuido cm joinvile um boletim C01T. os seguil1t�s dizeres:
I

Exercito
t

lIit

«o nosso diretor foi agredido fóra da cidade e amc8ç,ido d .... lTI0ite pelús aria
asseclas do sr. pref�i�o, Foi promovido sub-tenente

Fique sabendo o sr. prefeito que em qualquer parte onde ('sever o nosso d:- do Exército para srrvir no RIO, 7.5 - O sr. Francisco
retor, dóra avante, reagirei á bala, pOIS, fisícamente não póde incdir forças com 00 14. B. c., o 10. sargento de Campos, foi nomeado secre-

seus asseclas. ciaquela corporação, sr. Ma-· tario da Educação e Cultura do
Está premeditado o nosso empastelamento». rio Marques. 1 Distrito federal.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA--FlorianopoIis, 26-12-�35
------------------------------------------------�--����--------��--�-�

..

=-��.�.--==�.�p-----,--._-=*-�--��----=-------��--=-----�------------

Pela nDssa historiac7Il Qa��la
Desr.:>ortiva

REDATORE'" ( Desportos Terrestres- CYPRIANO JOSE'
o:

( " Nauticos _ EDU' CABRAL

Agora a nossa vez de

CONVITE
Raulina Horn Ferro
Tem o prazer de convidar o mundo medico, Iarmaceutico

e odontologico, desta Capital, hem como o seus amigos e clientes,
para assistirem á missa comemorativa pela passagem de 10 cente·

nario da fundação da Farmacia o Laboraiorio Raulioeira, de sua

propriedade, que se realizará no dia 27 do corrente, á� 8 horas,
Igreja de São Francisco.

1839-.A revolução dos balaios -Recebendo instrucções
do governo, parte do Rio de Janeiro o coronel Luiz Alves de Lima
e Silva, presidente e commandante das armas de Maranhão, com

ordem terminante de suffocar a revolução dos balaios.
1866-0perações contra o Paraguay-O vice-almi

rante Joaquim José lgnacio, visconde de Inhauma, assume o cornman

do da esquadra brasileira em operações, no Paraguay, em substitui-

apreciar a derrota da çáo ao almirante Tamandaré.

Comb.·nado da F. C. D. 8rindes de' lir�����J,L�.r.� 1868-Intímação a Lopez-O marquez de Caxias, man-
-

I R I·
· - ft da buscar as forças argentinas e orientaes, que tinham ficado em

fel icitações G e I g Iao H Palmas e envia a Lopez uma intimação para depôr as armas, em

Hojo, continuamos" apreciar Para Iazer-ee compreender tudo Il.,_,., .......� doze horas, continuando, porém, a luta por dois dias, visto o intima-

F.C�Ô�iz;J:�l��Jco��ti:,aJ;ef��� ���;iv��P:�!:���n�:c��sa��i�md��� Dos srs. TuHi Amim & Irmãos,
do ter mi9��d_oM%:t�ad;e��.iMattoso Maia-Morre dr. Luiz

mo-nos á linha atacante. Hoje riodo de mêses com treinos con-
Antonio Abdú, agente nesta ca- Presépios de Queiroz Mattoso Maia, Foi lente de geographia e chronographia

prossegimos. eecutivos, pital da Companhia Sínger e Pas· no collegio Pedro II era formado em medicina, prestou bons servi-
Constitua-se a linha média E deslocando-se jogador espe-

choal Simoni recebemos belas fo· ços á patria como cirurgião do exercito, na campanha do Paraguay.
com Borba ou Carlos, Chocola- ra um lado, ou escalando outros Ihinhas que muito agradecemos. Na Catedral Metropolita-
te ou Carioca e Gato e o trio sem necessidade, o conjunto não O sr. Severo Simões, repre- na, nas Igrejas do Senhor dos
com Bôos, o galo florianopolitano, poderá oferecer regularidade. sentante da Maizena Brasil S. A., Passos, do Colégio Coração 1723-0s escrivães e o 'Regirnento de Custas-Em
Arnaldo, e escolham entre os mui- E' essa a razão do fracasso recebeo os dois artisticos pautado- de Jesus, na CapeJa do Asilo

carta regia desta data, é ordenado ao governado de S. Paulo, Ro
tos zagueiros que possurmos o inesplicavel do nosso invencivel res. Gratos. de Orfãs, na Matriz do Pu- drigo Cesar de Menezes, que castigue os escrivães e mais officiaes
substituto de Freed. O treino auadro, trazendo para Floriano- -O sr. Dagoberto Nogueira, e rissimo Coração de Maria e de justiça «que levam ás partes, emolumentos excessivos, contra o

tudo diz e tudo indica. Cubram polis, o seu primeiro e injustifica- Sar?ent05 da Força
A

Pública nos na Capela do Asilo de Men- regimento, causando grande prejuizo e vexação aos mais vassalos>
ele gentilezas os nossos rapazes vel revés Aos nossos companhei- env�ar�m votos de boas festas que dicidade estão armados ar- 1876-0 «Guarany» de Carlos Gvmes--Em festa em

como sempre o foi feito. e não ros de lides pela representação
retribuirmos com prazer. tisticos Presépios. seu beneficio, em Paris, 'l celebre cantora Bo!ghi-Mano, canta a

os intimidem com "cartõe& de con- da FCD, nenhuma culpa cabe, �������������������������
baIlada do (juarany, de Carlos Gomes, na lição de piano do Bar-

vite"propondo..lhe no. seu teôr pe� e ssm, ao organizador de um se- bieri de Seoiglia, sendo esta a primeira vez que se ouviu, na capital
nalidades em caso de infração. Íeção. fr" I T P

·

t tem a grata íranccza, musica do compositor brasileiro.
Onde já se viu isto ê Em que I

r au O • OSlO satisfação de 1889·-Um decreto-ralha-Em virtude do levante do
L·

- Nas grandes lutas que desdo- IhIga já se notou forçar-se o jo- comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de segundo regimento de arti aria, o governo provisorio faz baixar um

gador para tomar parte numa re-
bram no campo da actividade so-

N b 2 1 d hecid C fé decreto, que ficou conhecido sob a denominação de decreto-rolha e
'\ O

.

d cial ou comnercial, o espirito mo
ovem ro n- 4, nos a tos o con eCI o a e

b I d d '1'
.

Ipresentação r joga or tem o Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem que criava um tri una e excepção, composto e mihtares, para jui-
prazer de ser requisitado, masa

demo e bem equilibrado utilisa o
mobíliados quartos, sem pensão, com banheiros, gar summariamente, segundo as leis de guerra, entre outros, os que

Federação não impõe a requisi-
telephone como a mais

inprescin-II telefone, banhos quentes e frios. I «aconselhavam ou promovessem, por palavras, escriptos ou actos, a

ção, Como se poderá ter vitorias divel das necessidades. revolta civil ou a indisciplina militar».
�o�p�já��ejá �tra �-������������������-E�n�t-e-.�lt�a-l-i-a�n�o�l-r-m�-a-n�d-a--d-.-e��d-e-'em campo constragidos pelos ca QUEMprichos do técnico ] Como levar Audizioni Ra- N. S. do Parto 'uma representação ou fazê-Ia Prisão de ventre? diofon iche I

disputar sem um único treino SI-

PERDEU? Purgole1lte
E. I. A. R.

quer � Fôsse qual fôsse o motivo, ,

a F.C.D. não devia ter consen- Eltaçio dJ Roma-2RO 31,13
tido em fazer jogar um quadro Acha-se nesta redação a

Granulado e comprimidos m 9635 KC.
mal escalado, mal tratado e sem disposição do verdadeiro do- Laboratouo Raul Leite Rio
um único treino em conjunto. no uma chave de porta, en-

Duas causas preponderam ma- contrada na rua Bocaiuva.
Ieficamente lia vida desportiva e

nunca são toleradas por um técnico:
A primeira"consl!ntir jogar um qua
dro com constituição nova, com

elementos dispensaveis e sem trei
no, a segunda-fazê-Ia disputar, nu
ma ocasião muitíssimo arriscada
para um quadro invito em caso A estação alemã DJA, onda
de revanche, sem treinar o con- 31,38ms., irradiará amanhã o

junto, pelo menos treis vezes, u.n programa abaixo, para a Ameri
único treino não foi dado, mesmo ca do Sul.
no domingo, dia que todos pode- . A's 23,15 corresponde àl
riam treinar. 3,15 hs. no Rio de Janeiro e

Daqui perguntamos-foimàu tem· 7, 1 5 às 11, 1 5 hs.
po que o impediu) Não acredi- 23.00 Anuncio DJA (alemão,
tamos e nem ha razão para tal. português). Canção popular alemã:
'Um combinado sem treino é peior 23.05 Radio feminino: Vou per
que uma equipe secundaria. Para guntar-te uma coisa, só á ti ...Pa.
fazer-se bem um conjunto com lestra e musica; 23.35 Noticias
diversos elementos de quadros sobre a economia alemã; 23AO
diferentes, torna 'se muitissimo ne- Enemeio; 23045 Ultimas noticias
cessario o desprendimento de pai. (em alemão); 24.00 Concerto da
xões, de amizades particulares, Orquestra filharmonica rlerlinen.
além de conhecimento regular soo se; I . 1 5 Ultimas noticias (embre o contcole dos elementos, a português); 1.30 Retransmissão
maneira do emprego dos seus pés de Hamburgo: Noite da Terra
(direito e esquerdo), o desvio de f nativa; 2.15 E'co da Alemanha;
cabeçadas, colocações definidas 2.30 EXflosiç�o de revistas; 3.00
de mais, avanço inteligente e co- Ultimas noticias (em alemão);
locação d.o. centro-avante e arran- 3.15 Leitura do programa (alem.,
cadas declSlvos dos pontas sobre port.). Despedida DJA, (alemão,
as métas, (não com centros altos). português).

Tendo de proceder-se à elei
ção da Meza Administrativa desHora do �io de [aneiro 20,20 ta Irmandade para o bienio de '

Programa de transmissão ra- 19,36 a 1938, de aC,ôrdo com �

r������������������������� diotõnica especialpara a artigo 60 do co�promls�o;ide or-
i

II'��

-

Ame! ica Latina dem do Irm o JUIZ convido a to-
1183fii dos os Irmãos para comparecer I

-I"
Quinta feíra 26 de Dezembro de 193� no Consistorio da mesma lrman-

1935t I

Anuncio em italiano, espanhol e dadeno dia 29 do corrente, ás

r����� f1armacia I português. Marcha Real e Giovi. 9 horas, afim de proceder-se a

RAULIVEIHA nezza. Conversacão do Prof. Va. referida eleicão.
.

leria Xariani, sobre o tema: Os Art. 80. Não é perm-.ido aos

eleitores o uso de cedulas assina-presépios na arte. Noticiario em .

espanhol e português. Concerto sin- das, Consistorio da Irmandade da

fanico noAugusteo de Roma. Ca'l- N. S. do Parto. em Florianopo·
ções populares e música religiosa. lis,26 de Dezemlno de 1935.

O SecretarioNoticiario em italiano. Marcha
Real e Giovinezza. O�ilio Lisbôa

Irradiação
da AleD\a.

nha

"

rii
,

i

l armaceutícoe -- RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos
de tranco c proveitoso funcionamento, gra
ças á honi asa preferencia da ilustr€ clas
se médica, farmaceutica, odontológica e do
povo em geral. vimos manifestar publi
camente os nossos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazendo desta farmacia a sua

casa de confiança, de respeito e sobre ..

tudo de -hone,7tidade.

......��_:;'!- .. -:�, ..
-.',
,.,,,,.,,...a-.:"""# _ ....6-.,�.··�-

Empenhados em sempre bem servir a nos

sa vasta clientela, e em comemoração do
1.0 Centenário desta sua casa, estipula
mos o desconto especial de 5 010 para as

compras á vista, e mais 5010 para todas
as receitas médicas confiadas á nossa es

crupulósa manipulação.

,
j

I

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 22 DE DEZEl\lBRO-S. HONOl�ATA

DIA 23 DE DEZEMBRO-S. SERVULO

Eleição

Concurren ...

cia Taças Rodo
Ouro e Rodo
Metalico

Até o dia 2 de Janeiro es

tá aberta a concurrencia pú
blica para fornecimento de

artigos de consumo habitual,
durante o ano de 1936 á 7a.
B. I. A. C.

Encontram-se, ha dias, em ex

posição na Casa da!! Meias, co·

nhecido emporio de artigos carna
va�os de propriedade do califa
Féris B�aid, duas elridas Taças
Rodo Ouro e Rodo Metalico,- o
lerecIdas pela Quimica Rodia, de
São Paulo, que servirão com)

premios para o proximo domingo
da Folia.

Anunciar?
na A Gazeta

I é prosperar nos seus
. negocios

Para o Hatal e Ano Bom ...

ALEGRE SUA MESA, NAS FESTAS DE

NATAL E ANO BOM, COM OS AFA

MADOS E DELICIOSOS ASSADOS DO

BAR ..RESTAURANTE
LE;:ITOES-PERÚS-OALINHAS-FRANGOS ASSADOS COM ABSOLUTO CUIDADO, POR PROCESSO

ESPECIAL DA. NOSSA COZINHA-BEBIDAS DIVERSAS, DAS MELHORES MARCAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

P
FAÇAM DESDE ...JA' SUAS ENCOMENDAS'

AULO PDSITO ; Praça 15 'de Novembro

Apartamentos confartaveis só na ESTRELA-HOTEL

:"'"

ESTREL.A
l

:'

;�
)

,

,

,.

I ,

"l
,
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�.�G••$G�GS�X$����$���e$� Fabrica de r�10�6d'3 Catharinense lI�dolar Sch\varz III"I CHARUTARIA Chie I: P'5�b;:lO�����k�m{Í63r l Agel.te- de Vapores
,,� gj'

I
� (Da se fostoro) � Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I Encarrega-se de classilicação, medição e EMaARQUE de
$

-

é Telepho,7e ti. lô32
.

.

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em ló-

! CHARUTOS-Suerdieck, Dannernann, Custa Pe·· � '''"�=�__�='-.r=_''=====�-'=='=''_'''= = ==---===_=:_ .. ",,_ , ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
�� na e Poork. �'fêl d ·'.,.10RTE SUL
O FUMO E!'v1 CORDA-rIor de Cachoeira e Ma�;- � SerVi�o�o gOa��ntjdC: e rapido
e cotes (GAUCHOS) Belo Vitória e Ec iJ�.j �)<t�,,\!,,, &.��.�.>�ffi'.�,�'.".�"".'.'.r.�"."'fl.��----�6(!'.>{i[f, P d"

• rneralda (MINEIRO) Flor de Cori! ib;= �W �"""" ",,�,..'I, ,,'� .", "" <i!' ��� i SÃO FRANCis�ços mO ����!.TARINA
j , PALHASno�a�:������s,v��I�e�;as e Portuguesas. �� t�t; U ltimas edições da t;� �I",�._'S_ q",.. ,==�•.

� NOVIDADES -- Cigarreiras Deceptivas, Carteira ! Ljt1ra��im W�® �e@b@• do Pandego, Charutos e fosforo que �:;

! desaparecem, Cigarros SíJrpreza (espan- �� II RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN &:I

X ta Iilantc) Cigarros do Pandego, Caixa �� "'f.'''�AL D!:. ALBERTO ENTRES '

� de Fosforos Surpresa, Piteiras de Alon- � �
� gar, C01110 se Ganha no Jogo do Bicho G �l
O e muitas outras novidades. 4'l'� /��'&,6l!J �_sr

� CIGARROS-Grande variedade de marcas, Ci- �tJ �
• garreiras, Bolsas para fumo de borracha � �,

.. O e couro, I liteiras, Isqueiros, Pavio para � �
G> Isqueiros, Pedras para Isqueiros, Limpa- �.'."1 ��.'�
• dores de Piteiras e muitos outros arti- j, fJ
� gos para fumantes. O
5 •
� LOTERIA - CHALET ZOOLOGICO· - BALAS •

I CO�1 �GGU�IN��SAP*� ��I;ÇÃO :: f
$

� - ��
�.,,���(��1)�$����G���$��a� f!t

�.�

Ap,entes, Sub-Agentes e Reguladores de �varias -em
C:u Brasil, no Uruguai e nas prlnl}ipaís praças es�rangeir2\s.

�

Agente5 em Floianopolis: �� ���

C ��

! ampos Lobo & era. � �i
� %��,

t,. Rua Cons71�eiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 ��� :.�
ii

TELEfOAE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA :I �
e Escrítórios em L�aguna e Itajaf �� �
·s· A t I ��)r.�
II uo- gen es 6f"rl B umenau e Lage� (:� ��j
• �i '

••o.....efJ------,G------G_,�/e�;��t:� ��I���;ll��/��:����;�..Í''''�··----------
I

� �� -� =�-��-------------.....���

A�ZA� '.
.

.

fJ�����7i$� �l���[�������������ô�������t�y���������������� 1A1..r
�' �
� C � @ fI) � •

�
� LJ .�

� ���tri;� L6"-;D&�:-��'�s
,--

�
I Filiaes em:

Secção (:je
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrange'ras para Jernos fERRAGENS: MACI-UNAS :

Morins e Algodões Machinas de beuericiar .rnadelra
Lonas e Impermeáveis'[ Material em geral para construcções: Machinas para officinas: mechanicas �.i'1Tapetes e trilhos Cín.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para laocíros E1:

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios.em geral para a lavoura: 'arados, • �"
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ."'f'

Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lVlotores �.
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada= apparclhos de!l".iantar-t:1.1he- electricos

Sabonetes e Perfumarias res Material em
; geral para transmissões: �eixos,

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancacs, cc rreias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas pa �3. todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e nharrnac-i.ticos sorios, serviço mechanlco

Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangcíras Prrumaticos e carnaras de ar GOODYER

Charutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e exirangeiras Material elcctrico em geral

��� Ernpr:-�z.a Nacic\r)�: <?8. J�JâV���9��;:;}.,g ")""CSpcr".�e;:-="lap(")r�� "Carl Hoeocke", "Anna" e "Max'

� �-�-r�a---S,- ""A.f1.,,-,._� ,�� ....... _." tl" §'!:l • '1':1i;:

F brl t-m-I_l -

,... ! s RI!,. a fi\. JJ� ,:;.. rVl'_"""" Estaleir
-

"Ar ��,� taca""r-ao 1,-,(;\ uç �-Onl'as t-<I"te IIv�aria"-· '8, rica OI') l.j..;.:.:" -'� �.�. UVNd, :��

..
_ ....... 1 I .

Ci." �
�

-c .,,"·I\L • .n�_ _ �
.�SP"âV�V����f�·���������if?��'����W��::7����"c;.-��y;'T��:�S,,'Ç��0� l$1.)�:.;;-;;;��f_J��·,W.W���P§:?'49".AVA� ,

.

����� �u .. -=-_ ��l<,.od....j!&_��:.w�_Id··, �Y ;..,.��'..��,1"i����_i;.;.���j(:�?:·.!.2":_ Cd�::-:���"._:(��'0'���"::.· núri1!����?tlM1' ... _ ...
-

"'� "U,'AA'''''''''''' _ -' I __

'

..
-

Blurnenau . .Joinvi�!":,, São Frar.cisco Laguna
IVlostruario pern-\a§""2(�r)te f:;I�'" Cr-uzeiro do Sul

Lages

Secção de

,

Com
preQOS

especiais e

horas marcadas

l'i'�
�f 'W
Cléoprtra+cot Oskar von Wertheirner . ,.;,,,

r t��·
A vida de Joana D'arc=sxw Erico Verissirno � ',"l.

Anchicta-: u r divei sos ali ores ;�'J
O

�

Coopetativismo ao alcance de todos -_ por Luiz ���
Amara! �'�

L f R'
'i{,l�

eras iograndenses - por Guilherme Krug e ��
Nelly R. Carvalho �iDemocracia Liberal e Socialismo - por Egydio

,

Hervé
Vocabulario Sul Rio-l" ::ndense-por Luiz Carlos

de Moraes
A Invasão de São Bo;,:ia-'� pOi' Osoria Tuyuty e

Oliveira Freitas

Raios X
Diatermia .

Raios Violeta

.

j-
N1I0LESTJA�

t 'D��

l-.{.ir BÓUArl
�..� '.

;;1
f'! � fh.

�\� \�\�\};�

t.'lík��i,"('����",,�_.���_lfjJ�!llI!N�l al
���.������I'l���{f:>l �?)i),�i.· """� ,

(�)lH®'ii'��<;;1!Strc'\h!!)� �'0�@f)-.'� �Áj;j'��.'���,.��@�.�.il..é'r�.'.,.<llJ;.- �
_.

i ���-��������� -�-----�G�'���l�

COmpanhllla "AI�rllanç� da �i�'" �� �j
I"�: �. F;..

'. �- I Q u�€l! �,d� =--1\' " �. ......."
�

FUNDADA E� I;;�
.��,�� !:,f� n'M'L_i11'Qfi': b·· rn ��,�....

..... ') .�� ..' . �:,,- ii..,
� �t ����""e?"'...+:!:'§?99+:::mr:::e ;w;r?7''':'''''-JnN!: A -m=�

Seguros Terrestres e Maritimo O"
o.
�,�
��

MA'(,(��

Ru.a Felipe Schmidt, 38

Incontestavelmente a PRIMEIRA de) Brasil
9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13 -496:912$949

1934 2.43:5.044:063$157
4.183:406$606

��e!l�cia aderiria de P
f1!.E191�tr-��- 'd���l����tl�HSj corn se- e em Sâ() Paulo ..

e autorizada e ffscaliza.da pelo Governó �

Federal e possue a carta patente n. 112' I

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\IlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUM [DAS EIvI
SINISTROS PAGOS EM 1934

todos os Estados

iorielos ;.1l1'oprlos, tres vezes
por semana, todas as segun
des, te!,�!l)$ e sextas-feil'&1,

I
I
j

Extraçao oom �!cbcs de cr1siéil.

t
namr� � honetaiir.:ade, pois;' 'f)$ 3�r
iefios são pn�senci�flOI pe�o p�\i@.
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GAAZETA-Florianopolis
'"

TRE-2,

,..

IRMAOS

Adquira na nossa casa um córte de
veludo chiffon francês, ou da belíssima

PEAU DE GAZELL.E

I VENHA V. EXCIA. MESMO VERIFICAR EM NOSSA

����AVÂ� TUFFI AMIN 1& IRMÃOS:rõ.VÂVAV&��� -��,� �

O maior elnpório de sedas em Santa Catarina �
�
�
�
�
�

L��
cont'!!! �
de reis.

I

....
Drap de 'seda sortimento de 20 cores de 24$ Por 17$000-=
Peau de Gazelle, sortimentojde 18�cores de 35$:. 20$000._
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$ l) 17$000 ECrep Mate, sortimento de 10 cores de 28$» 19$000 I

Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$» 15$000 O Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade CI) •Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$ lt 11 $000 "A 30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000 �

c( Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$ » 14$i)00V, Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, �
'� Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$ » 16$000 54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 C �
N

VeUudo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$ » 40$,)00 G) N -----C=-a-p-a-s'�aEdiii'!;r;����b�rracha �
� E;.tamparla das mais ricas emall modernas do RIo e São Pllulo CL I- �
��� C

encontrar-Ie-io só na Casa TRES IRMAOS ...

N
�apa de borracha para senhoras de 1620$$ Por 11000$')00 �.-.- idem» » » '1>>> 1 O » 2 $000

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000·- Idem» » b » finissima de 200$ »180$000 CC

� I ��:f�f:��L��:iF���� l���
14$, 16$, 18$ e i�i���� Idem» » imP�:�:�:ti!!r�:*���J�s-e-:e-S�:-:-�n-2-2_0_$,_-:&__18_0$000 I> �

I,� 1111..
· --�---=M-=-o-r-:-im--:d:-::í!Id#:Jjt·&IU;:II:::�--e-o""':":"p-a-:-la.::_:__-- l1li4

Meias Moussetin ultimo tipo modernissimo 9.j),)10$Ie�1141$$000000 ,.".,.",.. ����.>

,,, Chiffonete, as melhores meias do Brasil por � ...... A.�

MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200::s Meias de seda natural, reclame 7$000
.� • Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500 •� �
� UJO Opala Superior 2$000 e 2$'200 II: Meias de seda Tango 4$000 • ... �

� " fi �
� I -Gravatas, sortimento sem igual par preçus fantasticos . BCI �
������:�� .�.....�-------------------.�������

�
m
�
110 anos I

CASA A EXCELENCIA DOS TECIDOS E O EN-

CANTO DA PADRONIZAÇÃO \I10DERNA, ALIADOS

A' JNCOMPARAVEL COviODIDADE D03 PREÇOS R

Sedas LINHO
IRLANDEZ
PARA HOMENS

Linho
belga

estampadas

rerrclas

Crepes
de finissima
estamparia

de prefe- 1

36$000
40$0(,)0

III homens

10$0(,01&1
6$0(1)

6$000 I--
IOjio)o

III

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo moderníssimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
. ���

Linho eCretone8$
16$ LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura

Linho de cores de 2.20 ms. de largura
Cretone meio linho 2 ms. de largura de
Cretone 2.30 ms. de largura
Cretone de cores 10 1(4 de largura

Luvas�e�teiras

16$000
24$ e 20$000
12$ Por 9$000

5$800
6$000

»

Sedas ultra modernas!

____ "J.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grande CC'ílCU, 90 d�SP()rti"lJunta Comer- � GAZET�
V- de H.t..... '�a" '=téj" I·! d E t d OlARIO lNDEPENDEN rE

..._. ,,'� -- -" '" -

- I C Ia o c s a ,o

I Qua� n1e;or �ogado;-II Qu": 0- M UWi' jf�r�dor II Mês de novembro C�:�o��::�s:sode futebol, de iu '1� I �' ._�_ --_
.--

SE'Ra í.?: f. � , ,�': f"3" A CO'�TRÁTOS bNI.ãodsel'â dev_olvido o original,
_ora· �-=.::._""'- " • -, .�. "":" .,...

pu lca o ou nao,

No. do Regs. 1505 O conceito expresso em arli-

Data 911-935 �o de collaboração, mesmo soli-

citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redacão.

,

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
rWMESTRE 12$000
\1ES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A correspondencia, bem como

,'JS valores relativos aos an

nuttcios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
ren te Jairo Callado.

Redàção, Admnistração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

A Gazeta Indica:
,-�b:.!_�'._.;_'"" ...__

Advogad(DSMédicos

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Dr. Cesar Avila
(nome do jogador) (nome do jogador)Ex-assistente do

Rua João Pinto, ri' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17· horas

De dr. Aníbal Torres Costa e

[oao DdpÍzlO, brasileiros, o I'en

gcnheiro civil e o 2' comerciante,
a ilbos residentes em Tubarão,con
tratam, entre si, uma sociedade co

mercial, para a exploração do co

'1 -rcio de llcaíé em grão, torreia-

------ --

(clube a que pertence) clube a que pertence OjO!}L dorDr. Cesar -Sartori
--------

(nome do votante) (nome do úotanielClinica cirurgica·oprraçõe s

Qual o clube de futebol
mais simpatico?Das 3 horas em "íante dia

riamemente a R.lrajano,51
P1�ne 1.618

,;0 c moó"�C'll, e outros artigos
te.", com o capital de 12:000$,
contribuindo cada sócio com 1:1

quantia de 6:000$, por 10 anos,

sob a razão social de «J. Delpiz-
70 & Ci.a.. » ,oa praça de Tubarão.

(
te
� - .:::::::::.::=:::=' -----

Advogado

Rua Trai_no, n' I sobrado

ITelephone n' 1548

..

.r:ca��o �:I

Resideucia.-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1.285 (nome do cluhe)(nome do clube)

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Pua TrCl;(UO n. I (sobradoDr. Miguel
Bl::>abaid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratament o

uem operação e sem dôr

Resid.: PraçaPereira e Oli

veira, 1 4-Teleph. 1353

Com IId .--R. joão Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás I 8 horas

Ban�o de
1 Crédito POe
pular e Ag-riso

, cola de Sau ...

ta Catharina

Fone, 1.656
M,..

IV·-.J � Jornal•

re i ra tem seu escrip-
Agentes··ccrrespondentes

l-orlo Alegre - Dr. Antonio
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

'Praça 15 de Novembro, 26-s'lhrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO j":mNAL rALADO NESTE EST t\DO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

tório de
.

advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhO"P' 1277.-

Caixa Postal, 110. I
Anunciar no jAVA JORNAL, significa: Crandec vendas e

maiores l-rcros
(Soe. Coop. Rcsp. Ltda.) NO ESTADO DE SANTA

CATARINA:

Ararangua-rjaíme Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paes

Capital 136:700$OUO L\ngelina--Armando Schmidt

RResEeCrvEaBE DE56p:04!,41'�049S8 �l'i r;;.��::�:O CO:,tr;:::-rais' �i����s:�-H��;i;::;Hilario
'"\

- &

� í Bom Retiro-Joaquim Simões'
,: . tE�.-re�tres í na eficos Canoinhas=-Pedro Torres

,
PABAi,DO [,,5 fi 'I Um interessante folheto GRATIS ! Cruzeiru-e-Osvaldo Pereira

I.. SEGUIN! L-.'; jUHOS: Curitibanos-Enedino Rosa

t,; elC Limitada 5'[. ara ' E 5'" ulil íotheto, ao Prof. SUrHL, lnõlcc a V 5. õz 1:0- Cresciuma - Dinorah Alves

�II'
C\C. Aviso Previoti.]. aia. mo poõeró proteger-se eficczmente centre os raios malignos Caminha
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Mande nome, edad� e aI

Teleforz�) 1287 ' 11\ I, �� ��� .1 @:. , ij � �� �j � gU�lS symptoma�, corrI enve-
Ex·chde ?a djnic;� do Hospi-I �\J w..! \JJ � ..., � \::§I ..

' � tY� � 'V:UY��
0piJe seIlado para respostas
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I
tal de Nürnberg, (Professor 1_

'

B reVe �,o F:? E X ao sr. Guimarães, á CAiXA
:_:= Dr. Renato= Indórg Bmkhardt e Professor -

POSTAL N.-23-Nictherov
==Barbosa== E

.
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ADVOGADO E'P.CI:i:'� .:U ::,",g,. i\'l&TJ\ r... !E A' M
E. c�.;ae�ara vos conven-

Rua Trajano, 2 (sob.) � gers,1 1'3>; ......,"" .. "....._,,,............... == ..."" cer O formidaveI e economi-
. Fone 1325-Aten.:le cha-
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�lta cirurgia, ginaecoLgia, (de-I'
co SABÃO INDIO.

mados para o int�rjor,

I
enças das senhOlas)' c partos,

A CIA. TELEFONICA CATARINENSE, --- -

.....,.-- �_.. I . eln cJmemoração ás hadicionais Festas do Natal e Rhe=ngantz
I
PASCHOAL SIMONE S. A. CIrurgIa co_ sIslema ncr.voso e

I
II iii

I 0peraçoes de plastIca Ano B01l1, resolvLU d\spensar, até o dia 31 do mês em -���

LIVRARIA MODERNA I I curso, a joia inicial de 100$000 (Cem mil réis) pa- LANS PARA .BORDAR
. CONSULTORIO---Hua Tra- ra lodos os ãparelhos cujas instalações forem solicita-

não tem rival. Gral1de 80rtl-f'unoaan rzm 1886 II d t' I d tjano N. I e das 10 ás 12 e
as a e ague a a a.

mente de coreI firmeI.Rua Felippe Schmidt n' 8 das 15 ás 16 112 horas. Queila V, 3. procurar-nos e nós nos servimos,
t'aixa postal lZ9Tel. aut.lOD4 com o miliur prazer, a fornectl-Ihe todos os d�talh(;s

[")entistas Codigo Ribeiro End. Telg.
TELEF. 1.285 e informações precisas, absolutamente sem nenhum com-

SIMONE RESIDENClA- Rua Este.. promisso da parte de V. s.

Luiz Freysleben
I.

ves Junior N'. 26 I� C. Telefonlca Catarinense
.

t Tvpographia, Estereotypia ,

P 5 b 8RCuirAwgDiEãooDoDReont,ls3ª'0 enraoerna"õo, Pautaçõo, Tra- TELEF. 1.131 II�. rélç: 1 de Novem ro,
balhos em Alto Reíevo rzÍc. � casas

����������������������������ta�_�":�«�_�:'M�__�-§
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Rua Trajar,@ ti, 16

(Edificio próprio] Caixa Posta!; 43 FLORIANOPOLIS

Dr. Ivo d'Aquino
Adv()gado

Dr. SYLVIO 8.
FERRARO

BLUMENAU
Clínica de Crianças- -Mo
lestias de senhoras -- Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis
. Electroterapia - Ralol

Ultra·Violet�s

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Tr�jano, 21
Fone 1384

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

(Eôificio raixa Agricola)

Dr.ArminioTô.vares
Especialista em malestias de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaôo pela fOCl!loaoe De

meDicina ila Universlo.aoe 00

Rio De 1aneiro. EX'I�terno,
por concurso, 00 HosPlt<;1 De

Pronto 5e t '1rro e aa Asslsl_en
da public::a 00 Rio De 1�nelro.
rom alguns anos' De pratica nos

serviços especlalizaoo� no Pro

fessor 5anson, no RIO õe 1a

neiro.-na policlinic::a ae�60ta�0-
ga __ no Hospital ae 5ao 1C?ao
Batista 00 LOÇlôa e no Hospital
6affré.-6uin le). .

Chefe de clinica e Cirur-

gia de ouvidos, garganta, I

nariz cabeça e pescoçt)
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

,

Gabinete adaptado para

exames da sua especialidade e

com sala de cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone part:cular 1426

I
. I

�JlARCAS:
ALlCJ;, AMELlA. AURORA,

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda 'nas bôas

EL.EGA
Para Natal

e

Ano Nova

RUGA

MAN o IS, confecc ionar seus terl1Cts �i 1 Der'
'

..:: ,da. �

valendo ..se dO$ !ir do� par"
RE�'-JN

JANOiJAc O N S E L H E fi � O' L�1 I.
I
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A VOZ DO POVO

�.�"Z'!�]���OO".-*������� OUTROS PARTEm

I N ·

V· d � Seguiu para Blum�nau, o
. �r.mOS s a I a � João Barbosa, apreciado musicrs-

� ta.
.....z=a:&:���J� ��������

PELOS CLUBES

Para o baile de São Silvestre
nu Lira Tenis Clube serão vendi
das melas, e, como é enorme a

procura, a diretoria resolveu ex

por aos interessados a planta das
mesmas na Relojoaria Boettcher
da manhã em diante, para assim
poderem ser reservadas,

Ontem, foi levado a pia batis
maio menino Vitor Joson, filho
do sr. Gentil Coelho e d. lbran-

lo; tina de Souza Coelho. Foram pa·.

o sr. Alfredo Flores, drinhos o sr. Bertoldo Coelho e Sabado proximo, na Capela
o sr. Manoel do Nascimento d. Teodora Coelho. de Sta. Terezinha, no Asilio de

Freitas; Orlãos, ás 7 heras, será celebra'
o sr. Manoeldos Passos Maia; CHEBAm UH5... da a missa de 7' dia em sufra-
a senhorinha Natalia Avila da D gio a alma de João Batista DUM

o sul do Estado chegou ontem
Siixeira; tra

o sr. dr. Charles Pitt�t, enge-
.

a exma, sra. d. Sibili-l Bel- h' d I tori de Estradas A familia do extinto convida
trami Livramento esposa do sr. d e'R da nspe ona

os parentes e pessoas amigas para
Antonio Livramento; I

e o agem. assistirem esse ato religioso.
o sr. P�cl�ro Pereira dos San- Pelo enibus da Auto Viação

tos: .das oficinas da «Imprensa Catarinense, chegaram do norte do
Oficial»,

. .•. Estadc: Olívio Dezang, Maria An- ��������������
o memno _DeCIO, hl�o do sr. drade Francisco Mario Souza, lo-IIR��erto.Montz, sub-diretor ad- landa Rosa, João Tellatini, Co- FERIS BOABAIU e ex

mmlstra�,,'o do Departamento de lombo Sabino e Oscar Maya.

.1
ma. família desejam �osEducaçao;

. '.
seus parentes, pessoas

o sr. Antonio Vitor de Arau- Do sul chegaram: Alfredo Ka-: amigas e freguezes da
)0; jitanski, Ernesto Pansçvang, Er-] Casa das Meias, bôas

o menino Nazareno, filho do nesio Hering, Virgílio Borba, dr.11 Iestas e feliz ano novo.
sr, Oscar Dutra. Lourival Menezes, Odisséa V.

Muller, Maria Luther, João Cha-
ves Neto, Malia Bueno e JaIme �'S""����� a

Ajustou nupcias com a graM Mendes. � V:. 8asilicia de Melo
ciosa senhorínIla lVlaria Ferreira � Dias partic!pa, aos pa-I����.f*""Emr.t����..r����j'r � rentes e pessôas de sua

�
Concur.CJ:;·"-de-�lP:LEZA � � amizade, o contrato de �

VOTO fUl Senhorif.1.htJ.'·�.1 1,.1 -� " r.:l1
te.

�
. ,1

" � I!!J �
____________________���--�-----------

� �������1�
II "� Manoel

Assinatura . . I'. � � e

.
.,!! � � Maria José

__ '.� :Ú'��:��� �r.�; GAZeTA �. � ��r:�i:��a�:�z.:O!�OS
�*=*�z':"'��*", S'�,Cl�_; ��r�"""'��r-=-��

de Mtlo, filhf. do sr. Aureo Fer
reira de Melo, funcionario pu
hlico federal, residente na VISI-

Estamos um dia após o Natal. ilha cidade de São José, o nosso

Ont;m tudo, era festa: pinheiros, conterraneo sr. Reinaldo Filorne-
presépios, musica era tudo o que se d

.

d tvia e ouvia. no o comercio es a praça.
Os bazares de biinqaedos, com

líndas bonecas louras e morenas, esta
vam fechados, mas, as praças e

avenidas estavam repletas de bone
cas de verdade muito maís lindas.

Bonecas louras e morenas, que
Papae Noél colocou nos sapatinhos
da CIDADE PARAISO. Contratou casamento com a

E dentre essas meigas bonecas da I h h EI L h k hldas pelo querido velhínho estava genti sen orin a za e me u ,

você. sobrinha do comerciante Gregorio
A todas as bonequinhas de Floria- I Philippi, residente em São José,

nopolís, muitas felicidades eu envío o sr. Francisco Borja, comercian
por íntermedío de Francisca Gonzaga. te.

r,OURA5 E: rnOREHA5

Miriam Pereira

Com a gentil senhorinha Os
carina Müler, dileta filha do sr.

Miguel Müler, contratou casamen

to o sr. Valdir Wendhausen, cabo
da Força Publica.

Dom Neça Contratou casamento com o

sr. Manoel Pereira Duarte, a gen'
til senhorinha Maria José Dias.

O sr.' Oscar Machado noivou
com a senhorinha Olindina, filha
da exma viuva d. Francisca
Quint.
BATlSADO

Foi levada, ontem, a pia batismal
da Igreja Matriz, da cidade de
São José, a interessante menina
Arlene, filhinha do casal José
C03ta Vaz e d. Alaide Philippi.

Paranimfarão o ato o sr. Gre
gorio Philippi e sua exma, espo-

nHIVER5RRI05

Festeja, hoje, a sua data am

versaria o nOS30 estimado conter

sr. Tico Brahe Fernandes, Iuncio
nario da Delegacia Fiscal.

Passa, hoje, o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Ida Co
mes Miranda, viuva do saudoso
conterraneo Alexandre Francisco
Gomes de Miranda.

Faz a -:0; hoje a senhorinha
Maria Otilia de Oliveira.

fIZERAm AHOS OHTEm
sa.

o sr, Felinto Elisio cio Nas-
cimento Costa; funcionario apo
sentado;

o jovem Ernani Natalino Por-

HOIVADO

CARTÃO DE BOAS FESTAS

A agencia do Sindicato Con
dor, nesta capital, enviou-nos gen
til cartão de boas festas, o que
agradecemos.
E'ALErlmEHTO:

Faleceu ontem. á rua Fernan
do Machado 23, o sr. Eduardo
Cunha I l ' escriturario da Alfan-]:
dega desta capital. O extinto era

cu Ilhado do cap. Fernando Costa,
alto luncionar.o dos Correios e

Telegraíos. O seu enterramento

életuou-se ás 17 112 horas, no

Cemiterio Publico.

F.aleceu, ontem, em sua resi
dencia á rua Ftornando Machado,
após longos padecimentos, o ve

nerando sr. Domingcs Cardoso,
do comercio local, e progenitor
dCJ sr. Oscar Cardozo estimado
comerciante proprietario da Casa
Capital. O enterramento proce
deu-se, dS 1 4 horas, com grande
acompanhamento no Cemiterio
das Te; Pontes.
A Ga�eta envia pezames á

familia enlutada.

mISSA

Crônica da
atualidade

Natal das Pe ..

nitenciarias

Bastos Tigre
(Ser, iço de Imprensa do Departamento de

Propaganda)
Cada país do mU11dJ, de acôrdo com a sua situa

ção geográfica tem a fauna e a flora que lhe são próprias.
Seria rematada loucura cultivar carvalhos e crear rouxi
nóes no Brasil; tanto mais quanto não nos faltam jequi
ti�ás e galos de campinas.

O mesmo se dá ou devia dar-se em o nosso

mundo politico social; ha instituições absurdas, inaclima
laveis em nosso clima moral. O Brasil não comporta
soluções extremistas e nem precisa delas.

Entretanto, ha quem pretenda crear nesta bela e

dadivosa terra, o urso branco do comunismo.
Mas creal-o como? O sentimentalismo nacional

que se transmite do individuo ao administrador, permitiu
que elementos estranjeiros vindos de países torturados
pela rnizeria e pela fome, se instalassem no Brasil e aqui
fizessem um trabalho continuo e pa-iente de propaganda,
não sómente entre os seus compatricios já residentes no

país, como entre alguns nacionais das classes que inleliz
mente não dispõem de cultura intectual que lhes per
mita defender- se dos falsos apostolos.

Ainda na madrugada de hoje, emquanto patri
cios nO"50S, vitimas da sua ingenuidade, levantavam as

armas da patria contra apropria patria que Ih' as con

fiara, a Policia prendia um bando de propagandittas
das ideias vemelhas que atuavam em seu antro, protegi
dos pela longanimidade das nossas leis repressivas.

Vejam-lhe os nomes; al vão alguns:
Abc!\hAo Rosemberg, Jacob Goldberg, David Lei

rer, Moíses Kava, Jame Stamberg, Joseph Roiteberg,
etc., etc,

Os nomes biblicos e os sobrenomes em berg bem
denunciam a origem dos sem patria; para quem pouco
imposta a vida, a propriedade, a tranquilidade das pa-
trias alheias:

•

Ainda bem que facilmente se verifique o repudio
das populações do norte e do povo carioca, á ousada
investida dos ..dicipulos de Mosccw.

A ação do governo foi rapida e enérgica. A qua
si totalidade das forças armadas estiveram onde lhes
cumpria: estar ao lado do Brasil, na deíeza do povo, de
quem o governo constituido é o legitimo representante.

As autoridades permitiram a publicação pela im
prensa e pelo radio, de todas as fases da rebeldia, no

norte e na capital do país, trazendo o público ao par de
todas as ocurrencias e inutilisando deste modo, a prolife
ração dos boatos que espalham dúvidas e sustos.

A atitude do Chefe do Governo foi a que se eSM

perava de S. Excia.; calma e intrépida. O Presidente eSM

teve, em pessôa, nos pontos atacador. pelos amotinados e

foi o primeiro a penetrar no quartel do 30. regimento pa
ra firmar com a sua presença a rendição dos rebeldes.

As noticias chegadas do norte dão como encerrada
a triste aventura..

Restam mortos e feridos de lado a lado; viuvas e

oríãs: de muitos a carreira militar bruscamente cortada.
Alguns milhares de contos virão aumentar o deficit

do país ...
E tudo isso porque? Porque deixamos que a loucu ..

ra alienígena venha perturbar a cabeça de alguns ingenuos
e insuflar a ambição de alguns aproveitadores das oporM
tunidades, descontentes de tudo e principalmente de si
propnOF.

.... '

Não discutam

Como nos anos anteriores
realizou-se ôntem, na Peni
tenciaria da Pedra Grande o
Natal dos Penitenciarios no

meio do melhor procedírnen
to da parte dos detentos.
A's 8 horas foi rezada uma

missa campal no pateo do
Presidio, por um dos padres
do Gínãsio Catarinense e as

sistida por diversas pessoas:
dr. Claríbalte Calvão, Chefe
de Policia, e exma. esposa;
Alc.des Araujo, oficial de
gabinete do sr. dr. Secretá
rio do Interior e Justiça; dr.
José da Rocha F. Bastos, Pre
sidente do Co.iselho Peniten
ciai io; Tte. Veloso, represen
tando o comando da Força
Pública; sr. Vicente de SO;.Jza
e exma. esposa; Exrnas, Da
mas de Caridade, numero
sas familias; funcionarios di)
estabelecimento e presidiari
os. Em seguida na sala da
Penitenciaria, o sr. dr. José
F. Bastos, que presidiu a

sessão solene da entrega da
caderneta de livramento con
dicional ao sentenciado Ota
vio Manoel Nazario, proferiu
brilhante palestra, dissertan
do longamente sobre a data
e, ao terminar, solicitou ao

Exmo. sr. Chefe de Policia,
fizesse a entrega da caderne
ta ao libertado.

S. Excia. usou, então, da
palavra e, em brilhante irnpro
viso, disse da grande satis
fação que tinha em tomar
parte OI) alto da soltura do
libertado de ôntern. Falou, ,\

tambem, o sr. Vicente de Sou-
za que foi aplaudido.
O diretor interino da Peni

tenciaria, em poucas palavras,
agradeceu, em nome da Di
retoria e da Comissão Orga-

�

nizadora da festa, o compa
recimento das autoridades e
familias .

O sentenciado Mario Schu
tel falou agradecendo em no
me de seus companheiros.
Na sala da escola foi ex·

posto um quadro, represen
tando as armas do Estado,
Trabalho do sentenciado Ar
tur Hidalgo, em homenagem
ao Exmo. sr. Governador do
Estado.
A festa foi abrilhantada

por um jazz-band, gentil
mente cedido pelo sr. cornan
dante da Força Pública.
No dia 24, ás 4 horas, fJ

sr. Trajano Margarida e seus

companheiros promoveram
uma hora de arte, havendo
canto, só!os!de violão, etc.,
contribuindo assim para o Na
tal dos Penitenciarios.

\
,

Anunciar?
na A Gazeta

é prosperar nos seus
negociosA CASA QUE REALMEN TE VE�DE BARATO

E' A CASA MISCELANEA

BrinqlJedos'f Louças e

Artigos de presente, e

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

I PAULO T. POSITO 'Ie exma. fa;.Jilia deseja
as pessôas de sua ami
zade e freguezes do Ca
fé, Restaurante e Hotel

I
Estrela, bôas' festas e

Ifeliz ano novo.
_j

_____ J A __

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàoàe"
de Welzel Bt Oi.. • Jolnvilla

(MARCA REGISTRADA

pois cons;erva e d&sinféta sua roupa •
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