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No atropêlo dos trabalhos legislativos, neste
ftrri ..de-ano, foi aprovado hoje em ta. discusSã?
um projéto tornando obrigatório o uso de hl
drómetros no consumo de água potavel

ta Capital!
Isso, justamente quando a imprensa não póde emitir livre opinião

A erraª��
:---:---�TAlO ..El·IOPE

uonats.

Corno a hora jà Icsse muito
....diantada resolveram aqueles ilus-

RIO, 27-Franc\sw Romero, tos destacados do partido, que "Jiterói, onde se ocultou. Henri- dtres e ucadores procedei a esco-

o modesto pintor que com sua Ia- ali, a portas trancadas, discutiam que é elemento destacado do Par- Ih
. ..... .

a na oroxima reunião, que se

milia habitava o elegante "bunga- a assuntos, contra a Jegurança do tido Comunista. - . J' /' unda f ;

I d G d d E d J'" F' I' I O I h
I ea izara seg�n a - eira.

ow" O rajaú on e, omingo sa o e (las mstttuições. OI a 1, ntem pe a man 5. com a a'

último, teve legar a formidavel no interior de um quarto do an-I uusencia e acompanhado da.... ooli- n .

-rr» "

'

•

explosão, após o mutismo impene- dar terreo, enquanto 11. mulher e

I cia,
Rornero füi visitar a sua e<,po'-l:!j S r"'J f) r6SS I 0-

travei a que se propuzér.a, resol-, o� filhos se e?Cofitravaril no _pa- s� e filhos.ern irutarncnto no Hos- n � ? � ,�,� d f:�sas ...

veu, finalmente, arrependido, con- vimento superior, que Francisco pita] d,_: f rr.nto ::;O('orrc, do!. {c ,c" "4'�''''''' I.' "

tsr toda a .historia, pondo tudo �omero, com� ade�t� de con- rim.��t:'::> recebidos na e�'iJ0sd:), tre de G ross ....

em pratos limpos. Iiança do partido, assistiu ao dê' I'en;lu,i:do-se, então, cênas como' ,

H ' c.'
Homem simples, em São Pau- lineamento de tramas as mais lor-

[':entissimas.
. I e I � ngen

lo, onde constituira familia e sem- mid. veis corno atagues aos quar- De regresso, visivelmente e' I
-

.pre vivêra, fôra Romero chama- teis, ocupação do governo,"do:quaJ mocionado Romero fez novas con-Í BERL!M, 26 - Noticia-se
•

do, certa vez, por um construtor, fazia parte Henrique Vieira da fidencias, determinando a policia I oficialmente que sóbe a mais de
seu amigo, que com ele conversou Silva, como dirigente da pasta importantes buscas. 1 noventa o número de vitimas da

longamente sobre o comunismo, da Guerra, etc. colisão registada esta noite no

pintando-o de côres risonhas, ale- Enquanto, porém não tivesse expresso de Berlim a Basiléa com

gres.
-

E tais oferecimentos lhe fi- iogar a explosão do movimenio, U50 Obriga l1li o vagão trazeiro do trem de
zéra o construtor, que I�omero. re-] �utros nucleos, ou depositos,. se- t� ri-o

Erfurt a L�ipzig" nu:n entronca-

solveu atender a suas mstan .ia-, fiam creados, tambem em bairros lU .nento em Imha r('ta Junto a u�a

dando inicio a sua atividade co-I chies e «�sidenciais. .estação' do!'> arredores de Gross-
munista. E confessou que fôra ê!e De posse de tais segredos. dos h id rome- Heringen. DeSt�e total vink e tres

o aLtor dos disticos subversiv( s Romero guardava rigoroso s'gilo. troS morreram, vinte e dois encontram-

q�e apaT�ceram em São Paulo, i Da propria esposa ele escondia se gravemente feridos e os re3taw

bem como fôra ainda êle um dos parte cio que se tratavd na reu- Com parecer favorél.vel a As- tes e�tão feridos ligf'Íramente.
que colocaram bandeiras verml" nião. sembléia Legishtiva votará pro- Os tmbalhadores da -estrada
lhas em vários pontos daquela C<.- De posse desses informes a vavelmente amanhã o projete que de ferro lutaram dçsesperadél.mente
pitaI. policia realicou vàrias diI:gencia institui o mo obrigatorio dos hi- durante a no:te inteira, ajudados as aguas. S. PAULO, 26- Assinado

Vigiado de perto pela polic�a e prisões, entre as quais a do drometros, como apardhos regu- dr.s engenheirús militares paraos. por D. Duarte Leopoldo e Sil-

paulista, Francisco Romero procu- famigerado Henrique Vieira da Sil- larizadores do consumo de àgua serviços de salvamentos, que se
A Italléi e �s e�-combatentes I va arl:ebispo metropolitano;

r_?u o co.nstrutor, a q�em fez sen-I va, o locador do bungalcw, em potavel nesta Caf'ital. t�rnaram particularmente dificei�,
franceses. d. JOSé Gaspar Abnseca e

hr o pengo que coma.

A f
- -----

VI�tJ certos carros terem �jdo JO- RO\1A, 27- Acham-se em Silva, bispo auxiliar; e pelo
.

O constr�tor, ouvidos os maio-

re O r'ma da gad�s no rio Sé'a!e, onde ficaram viagem á ltaJia oitocentos ex-com padre Irineu Cursino de Mau-
raIS do partido, resolveu mandar

. paTCIalmente submersos. bakntes.franLê:es da região do ra S. J., diretor do ApostrJ-
Romero para o Rio recomendan- .

------- lado da Oração foi enviado o

do-o a Hemique Vieira da Silva, __iiiiiiiiiij;jjjiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiíiiiiiiiiiiii iiíiiiiiiiiiiii__i.....iiiIõiiiiõiii_ n� ri ft r� g F' e ftre� da seguinte telegrama ao Papa
o locador do Rbungalow" da ma tfV � a I �u � PiJ XI:

B°íts�'�:'i�i F,ancisco Ro- esquadra b ras i -
f\\. . !k. ., v:;ic:��_�i�o�lola��d��o!�

mero rect:bido por Henrique, que· 'Ie I ra �� lin � §a � ra ção e outras af;sociações reli-
Ih'a cedera para ali habitar com giosas do arcebispado de S.
sua esposa e filhos. Obect'ram- 11Il I >aulo, Brasil, oferece a vos··

lhe ainda em nome do partido a RIO, 27--E' pensamellto da atual administração ao 10 sa santidade como presente
dar-lhe. mensalmente, a ql!3ntia naval propôr ao Govêm!! algumas modificações no p1ano do sar.to Natal vinte e tres

de 300$, além da casa conforta- já ap;-ovado da remodelação da esquadra. Entre tais mo milhões duzentos e dezeno-
vel. dificações1 está a de construirem-se quatro destroyers, em PORTO, ALEGRE, 26 __ ve mil trezentos e oittnta átos

Ante tanto confôrto, Romero lagar de dois cruzadores, e, igualmente, a supressão da O general Flôres da Cunha de p!edade implorando a

tornou-se um verdadeiro crente clausula que obriga o contratante a construir em estaleiros deverá embarcar para o Rio ber:ção apostoHca ".
moscovita. n"cionais, 25010 da encomenda de navios auxiliares. Em dentro de dez dias. Se não O eh:vado número de átos
E sua casa passou, então, a informações prestadas á Câmara Federal, o ministro da sobrevier nenhum contratem- piedosos é a soma dos te-

servir de depOSIto de .muniçõe� Marinha afirmou que a nossa situação industrial não nos po, o governador riogran - souros espiritullis disti"ibuidos

�: ili��uc::::' d:n�:m:::.te�� ��r���es��n:���:�i��sP�í:o np�)vJ�� ��n�l;��f:'Si�I�� n��tosq�� ��Z�fl:�11���c;l�, �o lfeVi�On�i� '\WlJl:::r �O:uf�iSco�:t;a f�[qU��:�c:�:
Ilham Jogar reuniões êIe ele;nen- pequena tonel�gem. ro vindouro. i... _,.. 2" ôrJtem.

SemPOVO quaisquer íigaçõesA covoz politicas.
MARTIN1iO CAlLADO JOR' Comunicado

402

Proprietario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLADO Redator-chefe

Ar�O II I Florianopolis, Sexta-feira 27 de Dezembro de 1935 INUMEHO

Comunicado n. 80
ROMA, 27 - O marechal

Badoglio telegrafa que nas Faldas
orientais do planalto, perto d:1
Dancalia, um grupo armado :_-

ReunJll-se, ôntem, á tarde, a bissinio que tentava descer em

Célngrega':ão da Faculda de de direção á planice do Sale Ioi
Direito de Santa Catarina, afm dispersado por uma centuria de
de preceder a eleição do novo Dancali.-Os abissinios deixaram
diretor daquele cstahelecimento no terreno CInCO mortos e seis
de ensino. I feridos. -O reconhecimento Ieitos

Recaíu o escolha na pessôa do no setor Tacazze não tem encon·

provecto e digno advogado dr. trado nenhuma resistencia por
.
Fulvio Aduci, que eximiu-se de parte d03 r dversario. A aviação
a.ceit�r, alegando mo'ivos profis- da SOffi'llia bombardeou as "'on-

Roido pelo
�����������_,���

arrepend imento,

iFaceJldade
de l]�f'elei"iG

Romero, o comunista
de Grajaú, faz sensa

cionais revelações
o regime das chuvas na

Etiopia

ASMARA, 27 - () quartel
general italiano proseguc com in
tens) ardor no estudo dJ rigime
das chuvas na Etiopia.

Est'l!i, i ias levantada, antes da
campanha demonstram que <IS

chuvas cr.ern por toda parte mas,

nã i com igual abund.mcia.
No periodo de Maio a Sctem

bro a menor chuva é um sério
obstaculo, tornan lu o sólo quasi
impraticavel, o céu inseguro para
a aviação, facilitando, ainda, a

propagação das epidemias.
Ei, porque o Estado Maiol ita

liano se elo ça por conduzr rap;�
damente a ação militar antes de
terminar a l!stJção seca.

Embura as chuvas não obri"
guem 05 invasores a perdér a�

posições Cúllq uistadas, mas para
lizará o avanço r�glllar das tro·

pas peninsuhres, obrigando-a;" ain
da, as obras de prdeçãe contra

\.
I,

sz:s

nes-'

I Cóte d'Azur .

O 'Piccala ao referir-se á visi

ta, declara que a simpatia dos v�-
teranos da França é a qu�: mais

comove os italianos e acrescenta:

«Todas as vezes que a ocasião
. I t

se apresentou, especl3..mente no o-

cante a questões coloniais, nunca

deixamos de dar, sem segunda in
tencão e sem reservas f1Ioistas,
pro�vas da fraternidade que deve
unir em terras longínquas e bárb::.
ras os europeus que levam avante

um dcro e penoso trabalho à civi-
,. -

nsação> .

As alianças da mulher ita
liana

RO\1A, 26-Vem obtendo
pleno successo a campanha do ou

ro que a propria Rainha inicíou ha
pouco tempo para combate ás san

ções eco nomicas.
Até hoje foram doarias ao Es

tado 6.000.000 de alianças, no

valor de 400 milhões de liras. O
entusiasmo pOI esse movimento no

ta-se em todas as classes sociais,
a partir da propria Casa Real, é
bem expressivo o fato ele ter o

Principe Herdeiro doado a corren

te àe ouro dos Duques de AD!�!!
ziata.

Anunciar?
na A Gazeta

é prosperar nos seus

negocias

o presente
que os pau
listas envia
ram ao

Papa

-

r,
I

I,

:t
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Doclingo
O MAIO� DESACATO

MUSICt\L DO MOMENTO
HOJE

!fí:!.-'-'�. ..-_�'--....."':.�-
.#---

.�"'"..,.w- ��--

o lider dos cinemas

UM ELIXIR
DE

BOM HL'MOR

Domingo
BAILADOS DE

Busby Berkeley
CANÇõES DE

Warren e Dubin
GUARDA ROUPA DE

Orry Kelly
CENTENAS DE GIRLS

Mordedoras
de 1935 Adalphe

Espetacular revista da War- SIMA PELICUL'\ I
ner Bros com

ás 7 112 horas HOJE

Menjau
NO SEU MELHOR DESEMPENHO I
VAMOS RIR E EMOCIONARMO-NOS COM ELE NESTA FINI:-

PA PAI
I

com Doris Keoyon -- Reginald Owen �. Díc�ie Moore
Um enredo novo, completamente diferente! O lado humano da v�da debastidores de um empre-

zario teatral cuja lealdade á sua familia estava constantemente em confhto: com o seu amor pelos nego-
cios teatrais.

Dick Powell
Gloria Stuart
Alice Brady
Glenda Farrell
Dorottty Dare
Frank Mac i lUJ5h
Adolphe Menjou
Joseph Cawhthorn PREÇO

�

BOEMIO Mordedoras
de 1935

.. ISOOO
Pela nossa historia

Y�,� !Dr. Carlos da Mota
.

Azevedo Corrêa
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 24 DE DEZEl\ lERa-S. GRf.GORIO

II��1183,-,,�-----IIL1935� F' --.
---

M��oo�� armacla

RAULIVEIHA
l armaceetícoi -- RAULlNO HORN FERRO

FLORIANOPOLIS

Completando no corrente mês 100 anos
de franco e proveitoso junctonamento, gra
ças á hont asa preferencia da ilustre 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 confia 1ça, de respeito e sobre
tudo de honesticade.

1667-PrlJcesso do padre Vieíra--Um dos notários

(m issa em ação de graças) tribunal da inquisição, lê perante toda a communnidade do collegl
,

de Coimbra a sentença de morte applicada ao padre Antonio Viei
As familias Cid Campos, Heitor Blum, Pinto da ra, da Companhia de Jesus,

Luz, Alvaro Tolentino, Henrique Fialho, José. do Vale 1822-Manifesto politico-De Recife, onde tinham ch
Pereira e Jaime Carreirão, fazem celebrar, no día 31 do gado os deputados brasileiros ás côrtes portuguezas, dirigem á naç{
corrente, ás 8 horas, na Catedral, altar do Sagrado Cora -

um maniíes:o explicando o seu procedimento em Lisbôa. Ássignara
.'

ção de Jesus, missa festiva, em ação de g�aça:; pelo com- no, Barata de Almeida, Silva Bueno, Agostinho Gomes, :Jiogo Fe'"
pleto restabelecimento do seu �rande amIgo, dr., Carlos P. Lino Co.ni.iho. Ao ser publicado este manifesto a Índcpenden .

da Mota Azevedo Corrêa, convidando para este ato seus do Brasil já estava feita, ha mais de trez mezes. .

parentes e amigos. 1880-Club de Engenharia ·-Devido á iniciativa do i
dustrial Conrado Jacob de Niemayer, installa-se, no Rio, o Cl

ant III. de Engenharia, sendo seu primeiro presidente o ar. J. M. da Sir
Coutinho,

] 920- «Raid» Rio-Buenosfiyres-A's 15 horas,
aviador paulista Edú Chaves e o seu mecaaico Thiry, num Gri.
de 150 H. P. levantam o vôo no aerodromo do Guapira, em
mande'! do Rio de Janeiro, afim di! realizarem o raid entre a cap

ROMA 26-'Foram tomadas sabado á noite precauções do Brasil e a da Argentina. O apparelho aterrou no Campo
misteriosa�, reforçando-se a guarda da embaixada bri- Affonsos, ás 18 horas, sem ter nada soffrido.
tãnica.

"

1921--Um palhocense illustre-De Petropolis, onde'
Além da patrulha policial rtU� costumava rond�r 0.10- timàra �03 se�s estudos, ch�ga à cidade da Palh�ç�, onde é fe�.ti •

cal da embaixada uma companhia de soldados foi vista mente recebido o joven Vicente Knabben, que a rorça de estudo
de armas em punho na entrada da rua próxima.. .

à sua grande vocação para a vida e�clesiasticil, .c0nsegu�ra alcan
Simultaneamente, diversas outras companhias recebi- as o�dens sacras',recebend� �ntão a titulo de Frei Nazono. Ao - ,

am incumbencia de rondar a via Meugutt, nas proxirnida- prox.unar-se da cld,ade o, dlstm�t() ,palhocen.se é recebido pelas di
des de Piazza di Spagna, onde está situado o consulado sas ,Irmanda.les, directoria da rgreja, autoridades locaes e a haQ
britânico. mU�l(;al .

.IImor ao, Progr�Jso. O nov� saccrdot: cantou a sua p
Os circulos autorizados expressam a crença de que rneira missa na noite gloriosa deste dia, na �atn� rIa Palhoça,

essas novas medidas de vigilancia foram adotadas com o terra natal, cO,mparecendo a essa grande cenmoma, além da fami
propósito de frustrar qualquer �emon�tração de d�sagrado Knabben, os illustrados sacerd�tes então padre Jayme Camara e f
que viessem a ser porventura feitas diante da retirada re- Roque, encarregado da pnrochia,
pentina das propostas de paz elaboradas pela França e a DIA 25 DE DEZEMBRO-O SANTO NASCIMENTOInglaterra .

sentimentos
britânicos

Os

1562-Fal!ece o indio Tybiriçá-Em S:�Paulo" rni9
Maltim Affonso de Mello, o Tibyriçà, o mais valente chefe dos
dios guayanazes, sogro de João Ramalho, e o maior sustentaculo
civilisação na nascente PlTatininga. Causaram-lhe a morte os feri
tos recebidos no combate em que o leal amigos dos jesuitas rec!
sàra os guerreiros da sua tribu, confederados contra os portugue

1599--Fundação da cidade de Natal-Firmada �
com os ind.os, jeronymo de Albuquerque, subindo meia legua a

da foz do rio Potenguy, funda a cidade de Natal, capital do E
do do Rio Grande do Norte.

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 1823-0 jornal do freiDivino Caneca-Em Pem
�;mJI����I�Gili;BOOI�' buco, apparece o períodico �ypis Pernambuco, no qual o pau

V 8 ·1" d M I
frei Joaquim do Amor Divino Caneca, advogou a causa da rva. aSI ICla e e o bli

•
.

Dias participa, aos

pa-I
rca,

ren�es e pessôas de sua DIA 26 DE DEZEMBRO-S. ESTEVÃO
amizade, o contrato. de : 1823. -,fi primeira constItuição do lmperio-Ocas�mento de, sua filha h perador do Brasil. D, Pedro J, nomeia um Conselho de Estado,Mana José Dla.s com o

Iii
or�l\nizar, a C')nstituiç�? �o Ímperio. E�ta deliberação do Monar I'

sr. Manoel Pereira Duar- � fOI rec.eblda pelos brasileiros, com as maiores demonstrações de '

te. tentamento_.

M::;a;::����� Na:! grandes lutas que desdo-
Manoel bram no campo da actividade so-

e

Maria
cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades.

FERIS BOABAIU e ex-I
ma, família desejam aos

seus parentes, pessõas
amigas e freguezes da
Casa das Meias, bôas
[estas e feliz ano novo.

Quem
ACHO,

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS

JfUma escrava de ouro,
tencente a senhorinha Ali
Pedreira, perdida no di il2

Empenhados em sempre bem servir a nos

sa vasta cliente!a, e em comemoração do
1,0 Centenário desta sua casa, estipula
mos o desconto especial de 5 alo para as

compras á vista, e mais 5 alo para todas
as receitas médicas confiadas á nossa es

crupulàsa manipulação.
;:����:�1

Anunciar?
na A Gazeta

é prosperar nos seus

negocios

apresentam-se noivos

r�au lo T. Pos i to t::;isfaçã�aJ:
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de
Novembro n: 24, nos altos do conhecido Café e

Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros,

. I telefone, banhos quentes e frios.

lncornodos de Senhoas?

Ov·ariuteran
Horrnonio Feminino

Laboratorio Raul Leite -- Rio

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

Se está triste e sem animo para viver. não
recorra aos aaes laxantes. etc., na espe
rança de um allivio milagroso, Nada con

seguirá. Taes remedios estimulam os intes ..

tinos sem tocar a causa-o seu ;'IGADO.
ElIe deve destlllar diariamente Q.uasl um

litro de biles nos intestinos, Se a bíles não
fiue normalmente, os alimentos não são
digeridos. apodrecendo nos Intestinos e for
mando gazes que farão crescer o seu esto ..

mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;
surgirão manchas pela pelle e uma dôr de
cabeça impertinente o atormentará. Toda
o seu organismo ficará envenenado,
As pílulaa de CARTER são infalliveis

para activar o funccionamento do fizado.
Contêm prop riedades

'

vegetaes notaveis.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça
pílulas CARTER em qualquer phl'...macia

.. fpolis.. 25-12-35.

Não discutam

----

Um vidro custa apenas 3$000

Poro o Natal e Ano Bom ...

A CASA QUE REALMENTE VEl\IDE BARATO
E' A CASA IVIISCELAr-.lEA

BrinqlJedos'f Louç:,as e

Artigos de pr'esente, e

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

ALEGRE SUA MESA, NAS FESTAS DE;.
NATAL E ANO BOM, COM OS AFA

MADOS E DELICIOSOS ASSADOS DO

B'�R�-RESTAURANTE ESTREL.A
....___, .I' '.

LEITOES-PI�R�'S-·GALINHAS-FRANGOS ASSADOS COM ABSOLUTO CUIDADO, POR PROCESSO
ESPECIAL DA. NOSSA COZINHA-BEBIDAS DIVERSAS, DAS MELHORES MARCAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS .

PAULO PDSITO
FAç.AM DESDE JA' S';AS ENCOME�rr;;; 16 de No"embr.)I,

Apa-ritamentes canfortaveis só no ESTRELA-HOTE L

- -
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OAAZETA-Florianopolis

SA
"..

TRE

Sedas I-O
N
A linho

belga

LI
cantos I
de .réis o

ILINHO
IRLANDEZ
PARA HO.'v\ENS

L!
A
T
A

estampadas

EM

stock

Crepes
de fin tsslma
estamparia

de prefe-
Cretone

de
--

cores

rencias
casacas

de peles
e de

LUVAS DE PELI
CA DE CABRiTO perrna

L
nenteCARTEIRAS

FINISSIMAS

Sua filhinha, radiosa em sua juventude, desabrocha para
a vida elegante na sociedade. Não Ih'a entristeça V.
Excía., negando-lhe o maior realce de sua formusura.
Em nossa casa V. Excia. encontrará o que ela deseja.

bI

tO
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�
� j\;,II·atri2:: [F?LO 'I/'� �"

rlt-� /C � Ln�
.

�
BlurrHanau ' ..Joh"1 '--I !- rancisco Logur1a Lages �

Mos>trunrio. í'b l.C l te ,I. ce 0-''"' Cruzeiro do Sul �
Secção ele Sc_cç;- '1 c...�:; Secção de ��1

FAZENDAS: �]

Fazendas nacíonaes e cxtrange'ras flara ternos fERRAGENS: MACHINAS : �
tMorins e Algodões Machinas de beuct clar madeira �À\1
Lonas e Impermeaveis

-

Material em geral par: o.rstrucçõcs: Machinas para officinas mechanicas �]J:�Tapetes e trilhos Cm.ento-ferro em barras, Icrrayer.« para portas JIlachi,las para laoeiros �
Roupas feitas e janellas, tinta rv1�chiré..rios.em geral para a lavoura: 'arados, r:.�l.·,:Sêdas Canos galvatlizadü� e nertences grades, cultivadores, moinho etc. �1\:

� 1 �jLinha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão.j lv1otores �\\;.4
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos

-

de"'janta - talhe- eléctricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmissões: ......?,reixos, �J
Alcolchoados e Colchas L',,;) , 'Ditaria - ba.ih.

.

ré , rtancacs, cc rreias de couro e lona
"'--

.�]Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes � lcos e gr xas Iubrífícantes ��
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- l�
Sapatos, chinellos, meias Produ .tos chimicos e T)} a nC',:C' .nicos sorios, serviço mechaníco �
Deposltarios dos afamados Conservas nacional e cxt.angeiras Pr.uunaticos e cantaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNEMANN�, Bebidas nacionaes e (. \.trcl'lgdras Material e'cctrico cm geral �
Empreza Nacicitial de l'Ja�/eg9çÊ'o "I-j (" �(".. =.': )��.ros

oU ,', Hoepc!.o", "Anna" e "Max' �Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" - Fabrica ti:, v.elo "�1"':':.1 i�l� ria�' -- �st�!(:IiT "
..t.:'\f �Jt:.aca" �

M�M����I�����������
�

Fa���-d���A�u -.
� C�� ;�r'l :;;�;�

- f

Filiaes em:

arI

(Da-se fostoro) Rua

Agente"de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EM3ARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.: cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serv'ço garantido e rápido
Preços fI',odicos

SAo FHANCISCO SANTA C!.TARINA

CHARUTOS-Sucrdieck, Dannemanu,
na e Poock.

FUl\10 E;v1 CORDA-flor de Cachoeira e Mas-
cotes (CAUCHOS) Belo Vitórir e E �,$!:' .�j)",J,!l .... . 'I, <S�',) "," f1r

,

'

.. , s- "," ,.." �F?�'-·-_·.)�--'� ..._;,'" �.},'
meralda (MINEIRO) Flor de Cor.tiba- �*' )�� -

' .

nos (BARRIGA VERDE) ���: �tt} U lf t1f af? ed:�':;5 0('PALHAS -Catarinenses, Mineiras e Portuguesas. ��
[L

N
..

-

NOVIDADES -- Cigarreiras Deceptivas, Carteira �::'l,J m,a:. ,-.. :- I C' t : l1:1 U '-' t..-.J j l j . _ ç..} _

do Pandego, Charutos e fosforo que �J,
desaparecem, Cigarros Surprcza (espan- �;�1
ta filante) Cigarros do Pandego, Caixa �-:�;J
de Fosforas Surpresa, Piteiras de Alon- i.. i �
gar, Como se Ganha no Jogo do Bicho (�� t��
e 111u1tJS outras novidades. � �:' �

CIGARROS-Grande variedade de marcas, Ci- [J ��
garreiras, Bolsas para fumo de borracha (".:1 �I
e couro, Piteiras, Isqueiros, Pavio para 'íi(� �
Isqueiros, Pedras para Isqueiros, Limpa- ('-;; ��
dores de Piteiras e muitos nutras arti- ��\ �
gos para fumantes. i '�I�)it1

LOTERIA - CHALET ZOOLOGICO'- BALAS ��;
COM FIGURINHAS PARA COLEÇÃO ��l rENGRAXATARIA •

r.'.,.,:., «,�t4� .'#�
, �����m���;�Ih'�&���sr;;;�'»�Nt,:>)l.@2·re�� , •.,
v����,'@t'<L"'���Ir:c@@�·'��"�t'···,.;",\_����� �•. .;J

'V- ';;..

_,� f�.." rj) �
-

,

I,

r
�,:;' : S\ r l�L E ARI MI\CHADOCléop'7tra--pOf Oskar \'0 I \'JL'r'leil"Pl" '"

.

A vida de [oana D': f"'- 11\ L�rico Ve.is.Lno
,_

Anchieta-pur dive: so . 2.. <o. es •. "
v � ?

O Cooperativismo ao ai. i.t.» de tol JS - por Luiz '��,�
Amaral �

Ii..l?J
!f '

�
�

RECEBIDAS PELA L:V.�L\l1V\ .,?1r", r •

"_. J

�� rj J" rrr�'l'{II'''''l�
U l. -_� .... � " - f •• , ��, _ � "-' l).''_'

L('iras' Riograr lel1.')es - 1)'\[ -� :':. r BC !f-ug e

NeIly R. l'a;:Vd:\d CJ
Democracia Liberal e :;orü,:L':::J - por Egydio

Hervé
Vocabu/ario Sul Rio-l., ,;,aâ.!!Zse- 'por LlliL. Carlos

de Moraes
A Invasão de São Borl'"' :- 2[' O�0"io' ft'yuty c I

Oliveira Freit·�s �
u� �.;:

NlIc :::.d]j.�T!&�

ll:lL �� ��
ImÓ JJAi � \?: eSpeCIaIS e

I j c)'� horas marcadas

i C .�,�
v

Raios X,

\04;", �� Diatermia

('/\.C; .J'� Raios Violeta
,.

;:I

'v
-

Rl'Úl Felipe Schmidt, 38

•••••o���-_·-----e--

I ncontest.avelmente a PRiMEIRA d("j Brasil
g.000 :000f,�OOO
38.000:000$000
18.170:403�540
13, --496:9 12ê�949

1934 2.4)5.044:063$157
4.183:406$606

��(�'H1�(�ÕãJ �ll�dJ®rna de Pu ..

L>:�'- c[Jw&Je ......

\: COITl séde Si11 São Paulo ..

6 ��tv. iZQd: e Y�scaHzada pelo Governó =
Fadeil"al e p03sue a carta patente n. 112

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

Ap,entes, Sub-Agentes e Reguladorei de ftv3i'!as
�

em

':a Brasil, no Uruguai e nas piln�ipais praças es�ranüeii'als.
�

A,gente� em Floianopolis:

Campos Lobo &. Cías

sBriei@$) �a'Gprhuj, tres v�zes

p�r s�'mmi;, tod�s as Sf,�§;U!1-
das, ter�t;;.o e �extao>�\liras,

Rua Conselheiro Maf2, 35 (sobra.do) raixa POf, '. I: '9
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRArICO ALLfANÇ, i

Escrítórios em Laguna e Ite!ai
Sub�Agentes

�

1.

rl,�J·�ç i-il��

I_�-\.-
-

o.

FA�
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A GAZETA

A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Hua Trajano, rr 1 sobrado_
�lePhone n' 'l':"�ll (nome do votante)

__ _I _1__ (nome

Accacio M©-! �Bar.�o de
I

• a .Crédito po."re I ra tem seu escrip- I

pular e Agri ...
tório de 'advccacla tá rua

, cola de Sau ...

'ta Catharina

Indica:
- -_-

Advogaoos

----------------------����----

Grande cOncu�co desporti"IU3lJêg)eJnlha de A GAZETA
vO de "A G.szeta"

I
méscara DlARIO INDEPENDENTE

I I
REDATORES DIVERSOS

Qual o melhor jogador Qual a meltwr jogador Colaboraoãode futebol'? de futeb;J?
PARIS, 25- Desde faz muito Não será devolvido o originac,

tempo circulam pelas ruas de Pa- publicado ou não.
r's 'n lividuos geralmente jovens, O conceito expresso em ar ti

que lev�m o rosto coberto. �or go de collaboração, mesmo soli:
uma ma�cura. Uns tocam VIOlino citada, não implica em respon
nas eõqumas, outros repartem pros- sabilidade ou endôsso por parle
peclos,e outros vendem toda a sor- da Redacõo,
te de pequenas mercadorias. A A'· t s
maior parte dêles demonstra ter 5S!nau ra

uma fina educação e alguns tra- ANO 44$000
zem no peito importantes conde- SEMESTRE 24$000
corações. Trata·se de desemprega- fRIMESTRE 12$000
eh; de qualidade que se dedicam MES 4$000
a qual�uer trabalho honestc , mas NUM. AVULSO $200
que muitas vezes, por amor pro- ATRAZADO $300
prio, preferem ocultar o rosto A correspondencia, bem como

atrás de uma máscara. JS valores relativos aos an-

Triste carnaval, por certo! nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redação, Admnistração
e Oficinas

RUA CONS. MAfRA, 51

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-AnibaI Paes

L\ngelina--Armando Schmidt
1�__���,.,�$W���"""�..�,g:::,"'�����..a�":",,:,,,,,��""'"���",,�_��e���_...�..,.__"_, Biguassú- - Heitor Campos

I Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Terres

Cruzeiro-eOsvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa

II Cresciuma - Dinorah Alves
Caminha

ClinÍca de Crianças- -r...1o-
[estias de senhoras -- Vias Escriptor!o :-,�ua 1 5 d� 1'1 SEGUINTES JUROS:Urinarias-Doenças do Co- Novembro n. 50 li
ração e Pulmões-Sifilis (Eàificio raixa Agricola) � cle Limitada 5·1· ala. Este utll folheto, DO Prof. SUrHL, lnõlcc a V 5. ae 1:0-

I� ele. Aviso Previoôt. ala. I
mo poôzrú proteger-se eficazmente contrc 05 raios malignos

Electroterapia - Ralos TELEPHOt-�E, 58 que ernnncrn DO sólo e que �ão a origem ae muítca ôoençcs,

Ultra-Violetas
__ - Prazo Fixo g'l· ala. como: Itajaí-Evilásio Heusi

''''''''_���'''=�'-a """"""'9.
.

. ........"""""""'.
__ ._.....

Reumatismo, gota, ischias, astralgias, ciatica, epile- Imbituba-Vicente Lanaid

CONSULTAS: I '

.

� OL • -I psia, dores de cabeça, tonturas, asma, insonia, Ioinvile Xavi"f Schenk

Das 9 ás 11 \
Dr dAadesrl·blVa,ai R. II !!�le��l�,� �� nevralgia, angina pectoris, paralisia infantil, zum- Lages-Hossan:h' Neves

Dus 16 ás 18
bidos de ouvido, arterio sclerose, doenças da bilis, Laguna-Francisco Chagas Ma-

I
Advogado O A.z �OS do estomago, coração e bexiga, cancro, diabetes, chado

Ru�o��ajf��4 21 Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) C 11'� pé u s ,'I
nervosidade, prisão de ventre.

I
�. Mafra-Pompilio Claudio

n-;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;-�;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;�;;:;;;;;;:;;;;;;;;;- Fones 1631 e 1290 .

P
...... Nova Trento-João José Archer

II ror.u ren-i,'
5i v, 5, I2s1á ê\esanimaDo, cnrn falta De energia e D'eseia rccu- Orleans-Edgar Matos

_ i' .

p eror a acúõc, _força e vigor, õzvcr-ó ler o folheto ao Prof.

Dr.Armin,loTavares ,.
....::::-.;:_:.::--=:.::==:::_ -,-

NO SEU M Suehl PROTF.ÇFlO roNTRA 05 RAI05 TERRE5TRE5 Porto União- Herrr inio Miles

I �
mnr.er.roe. E' enviado 6RfH15, livre De porte. T'oô ae 05

I
R' d S I Aristid M I

Especialista em molestias de J SI· d S
.. FO rn ecr-::lo r�O r peDiilDs Devem ser dirigia05 á rasa Eaitora R. Herrncnn.

.

10 O U -

rI.stJ. es e o

GARGANTA- NARIZ
_ OU-

. es, a VIO e a "-' _,.;I

,Dep. A. ('aixa Postal n. 875, PORTO flLE6RE. São José-José Costa Vaz

VIDOS-CABEÇA-PESCOÇO oGon::g"'�'1 r Modista
-" -'- �..._=�=- ... -=�- �ã�J����í�GJ:�:c�i,,:rresen

rn(�����õ�ape��lJe���b���e g� Dr. sval o I va � RUd 28 de � �� � m I'Tijucas-Osvaldo Ramos

Rio ae Janeiro. Ex-interno, Sabacy.

ih "SA_te
� b FO, 4_3 �PO�Ji

I TUUbarãO--JoaqHuim P'araCcolpor concurso, ao Hospital ae I I I

Pronto 5ct:Jrro e ao A5sisten· ADVOGADOS ; ._-,=�- �

R
russanga- omero a vos�o

cio Publica ao Ria ae 1uneiro,
; ---..,---,--

-

'Ô I O MAIO TENOR DO MUNDO COM
romalgun9anosaepralican09 ! Dr, Ric')ardo �I MAGDA SCHNEID:'2R ern: Está doente?
geruiç09 especializaaos no Pro RUA TRAJANO, 33

�", ·Gott.S� a n n' II/ _.
Ma11de nome, edad� e ai

fessor 5an90n, na Rio àe Ja. -
I I i �.-

[;neiro·-ná Policlinica ae Sotafo- Telefont., 1287, ,
'

�� Ei'r1).� @ �Uf''''�>. fi. � � (�� (� gUl1s symptomag, corrI enve,

ga -- no H09pital ae 5ão 10ão : Ex -chde da dillic-l do r Iospi� /'
�t.i� til li LI � ]� t..,,,,' �,� ��� '- r;ppe se !lado para resposta�

Satista ao L<lgôa e no Hospital f
-'"

6affré--6uinle). ._� Dr. Re;b�tõ""'--I
tal de '. Nürnberg, (Pro,e.sso,r/ / Breve ao sr. Guimarães, á CAiXP

Chefe de, clinic_a e cirur· ' Indórg Burkhardt e Prófessor
-' nO F� E X

POS! AL N.-23-Nicthero'
·'·d

'
_._

..

Barbosa- E
.

K)
-� .

���j�� ����ç�s, e g�e����; II
--ADVOGADO--

rwm reuter

II IJ!A T � f72l. r�\ (ÍTh.•U.,.•
'

.

B'
E. DO RIO.

�� :t�r�����o��. Caridade Rua T<ai••o. 2 (,oh.)
E.P••I.iI·�.r�� o!r"rg;a 11._ iI'''':,... �::_:_�_=_� _ = ce��rri��������IV;Se�����]

Gabinete adaptado para
Fone 1325-Aten.::le cha- alta cirurgia, ginae��logi�, (do- ri '1,

co SABÃO INDIO.

exames da sua especialidade e
mados para o inkrior,

enças ,das senhoras) c partos, ! 1\ CIA. TELEfONICA CATARINENSE,

com sala de cilUrgia propria.

.1
PASCHOAL -SlfJ10NE s. A.

I
cirurgía do sislema ne(voso e em cOffiemoraç5.o as tladicionais Festas do Natal e Rheingantz

Consultas diariamente no operações de pJastiea Ano Bom, resolvéu dispensar, até o dia 3 J do mês em -:���

Hosnital de Florianopolis. LIVRARIA MODERNA I
i:

curso, a joia inici:t! de 100$000 (Cem mil réis) pa- LANS P R BORI)AR
RESIDENClA Hotel La f'unôaôCl �m 1886 I. CONSULTORIO.--R'��; Tra- II '.'" ra todos os àparelhos cujas instalações forem solicita· nã� tem ri�at· Graode I�rn,

Porta-Fone parecular 1426 Rua F,elippe Schmidt r. 81�
jano N. I e das 10 ás 12 e

II
d.ls atéQaq�e1avda�. mente de cores firmes.

= das 15 ás 16 112 horas. ueua . .). procurar-n:Js e nós nos servimos,

r)entistas
Caixa postal lZ9Tel. auto 1004 com o m<liur prazer, a fornecei-lhe todos os detalh<.:s �JlARCAS
Codigo Ribeiro End. Telg. TELEF. 1.285

I e informações precisas, absolutamente sem nenhum coa:·
' :

ALI CF.:, AIVI ELIA, AURORA

L F SIMONE RESIDENCIA- Rua Este--
. promisso da parte de V. S. MARIA, MARINA,

uiz reysleben ves Junior K 26 C, Telefonica Catarinense MARGARI DA

TELEF. 1.131 Praça 15 de Novembro, 8 A' venda nas bôa�

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Qual o clube de futebol
mais simpático?

Fone, 1.656

Clinica clrurgica-operações

Das 3 horas em
.

iante dia
riamemen1.e a R. 71ajanoõl

P�:::ne 1.618

Resideucia.-R� Esleres Ju
nior, 82-Phone, 1.285

.

;
Dr. Pedro de Moura Ferra

Advogado

(nome do jogador)

(clube 2. que pertence)

(nome do votante)

(nome do clube)

(nome do jogador)

AgentEs -correspondentes
l-orto Alegre - Dr. Antonio

Bottini
r Curitiba-Petrarca Callado

'-

E.

Ipel;
�os k...

,

Ihança'
)�ndo: í

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phoi.e: 1277.-

Caixa Postal, 110.

(Soc. Coop. Rcsp. Ltda.)
Rua Traj:mo n, 16
(Edifício propri�)

Dr. Miguel
B/:>abaid

Clinica Gera! -- Vias Urinarías

- Hemorrlioidas: - Tratamen(o
cem operação e sem dôr

Resid.:- PraçaPereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1353

Com!Jd .--R. João Pint�, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

pFl6Flt-mO 05

I I clube a que pertence o jogador

I

(nome do clube)

It

tr;? I
AJc O N S, E, L H E � �� O

.)

-

,

Para

(nome do ooianie)

tlual O clube de fuieb,1
mais eimpatico?

S ['t::: ii r�� r, IS: LJ�"
1iiC� .... *7772 rarn:-:z 'titiA UW

do votante) II Dr. Pedro de Moura Ferro
______

, I Advogado

I Rua Trdjano n. I (sobrado

Dr. SYLVIO B. I
FERRARO

__Java Jornal

EL.E
N3tal
e

Ano Novo

R'UA

Praça 15 de Novembro, 26-sobrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL f,\LADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Graf,de� vendas e

maiores l-rcros

Caixa Postal, 4� FLORIANOPOLIS

Proteçao contra os raios
tE;;�rrest�-es rnaieficos

Um interessante folheto GRATIS !

..�
�

.��/"
MAN O E confeccionar seus ternos na acre!dt:da CAÚ��j�

valendo'Nse dos Hndos paarr�s
RE N"E':R

DA, hUA
,om�n

I !l"

..

TOi,

I I
r

\

N
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Ga·%e I� �:�::���:�:o�SmOliVOS vários

�������������!!I!!!!!����������������������� • os trabalhos do Legislativo Esta-

I dual, acumulou-se matéria abun-
dante nesses últimos dias do ano,

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

já tão próximos de S. Silvestre.
Enquanto a oposição tomava a

hora de expediente com discursos
ardentes e desastrados. como, por
exemplo, os dois dos srs. JoãO de
Oliveira e Trindade Cruz só ôn- Comunicou-nos I) jovem arqueitem publicados no 1}iario Oficial;

A estacão alemã DilA, onda I
ro do Figueirense, Pereira, queVindo do sul do Estado, está V:J' J enquanto as caravanas par amen- I

entre n6s o sr. JOãO Chaves 31,38ms., irradiará amanhã o tares rumavam ao Rio Grande do
tão ga hardamente defendeu as

b
.

A' côres alvo-negras, no corrente ano,Neto, funcionario o Ministerio programa a aixo, para a men- Sul; enquanto aqui se viviam dias
dei não mais defenderá, em qualquerUma. gentil e atraente lourinha do Trabalho. ca o ,)U. improdutivos. graves acontecimen-

veio da Cidade do ma�nifico poéta A's 23,15 corresponde à� tos sobrevieram que determinaram hipotesc. as côres do figueírense
Emílio de Menez�s. para ornar com Pelo onibus da Auto Viação Ca- 3,15 hs. no Rio de Janeiro e a decretação do estado-de-sitio,

na próxima temporada. Procuran-
deslembrament« a nossa sociedade. tarinense, chegaram, ontem. do 7,15 às 11,15 hs. quiçé do estado-de-guerra.

do conhecler os motivos que leva-
Máu grado ser curta a permanen- dE'

.

2300 A 'DilA ( I
':J' ram exce ente arqueiro assim pro-

cia, ,le tão fíno ornamento e de nOI te o �staao, os seguintes • núncio J a emão, A isso, muito naturalmente se- d f
.

f
•

d
-

.

d A L d H h I) C I I did I
ce er omos ln ormados e ter Sl-

tão-meiga creatura, é suficiente para passageiros: r. . acer a, ans espan o. anção popu ar a ernã ; cundaram me I as outras, qua p, d I l h tili devol i
-

d' EI E 'I' Bilb M I 23 05 R di d J t d Hitl d d
'

d f'
o aque e p azer os I iza o aspe-r uc onar os coraçoes os jovens sen, mi lO I au, anoe , a lO a uven u e I e- a censura a Imprensa, e orma '

iust t I difilhos dá iJhôa terra. S l'vl MA' C
'

A ia d D' t
'

h d d d
ra e InJUS amen e pe o iretor es-

ouza, ax ayer, raci u- nana: memona e re nc que, quan o os srs, eputa os, ti d I b P ,

E os adoradores não lhe hão de nha, José Rora, Caetano Silva e Eckart; 23.20 Mueica ligeira; neste fim de ano, trabalham fe- lhe
IVO bê seu c u e, eru, q�e As noticias nesses ultimos dias

faltar para perpetuar a lembrança de
Hipolito Machado, 23.35 Noticias sobre a economia b 'I d lib d d

e rece era com certa grossena, tomaram vulto nos meios despor-
suas férias na Capital dos poétas, n mente, e I eran o assuntos e P ",

,

°
Naiá t estudante. alemã; 23.40 Entremeio; 23.45 magna importancia para o povo,

ereira Ingressara, como nos In- tivos, sr. tenente Jorge de Ar,

Naiá t calada como seus lívros, OUTR05 PARTEm Ultimas noticias e Relatorio da como a votação dos orçamentos,
formou, no Atlético a quem vae ruda Proença, que tão dignamente

com os quais dtalcga como sincera AI h ( lã) 24 00 '

d b d
solicitar lia sua inclusão em qual- preside a Federação Catarinense

amiguinha. Para o uorte, em onibus d.l mes- eman a em a em o ; . a instituição o ueo o rigatorio e

quer dos quadros. Sendo de fa- de Desportos, està apressando a

T,)dos admira.m-lhe a simplicidade. ma Empreza, seguem, hoje: Ma- Ca?td Henny. 'Yolfii ��.I tt!-oca hidrómetros na Capital; a votação to assentada a noticia está de pa- conlus.o do estudo dos Estatu-
essa simplicidade que reííéte tão bem noel Anselmo Castro, Ivo Müler I var�a, a musica;,' tunas de uma subvenção de 36 contos rabens o Club Atlético Catarine-

'

no seu modo de vestir e nas plicas Jorge de Paula, Mar)'II'a Cruz, noticias e Relatono da Aleman,ha anuais para o Clube dos Funcio-
tos para entregar, com a máxima

I. h I) I 30 D nse com a decisão de Perel'ra e urgen
'

'I I ti ddas 10,uras madeixt,s. Renato Lemos, Max Freysleber, \ em esp,an o ; ,',
.

as eS,cl.'ltas narios, enquanto, alegando-se pre-
era pOSSIVe, os t es mos a

A d t d N I S I N lamentamos daqui destas colunas Federara-o a outros S S e 'ta'ssim ,eve con l�uar. para que Tico Fernandes, :"eopoldo Rei- o acione - ocia ismo: os, os

I
mência do erário estadual, se

':J" • • s

possa cobrir de zlorías o que tão
A'

., alemães em todo o mundo' 1 45 11 ' n 'é d 'A' a recompensa do Sr, Perú a um tendo ocasião de observar a Ial-
sabiamente soube colher com o s�u ner e celina GaUoUt. S· "cl quel�am, P�oJ tos e asststêncra brioso militar que tanto fez para ta de interêsse de um elevado
espírtto perfeito.

e a gente não gostasse tanto e- e saúde pubhcas; Quando se vo- d
Tenho certeza que assim continua-

PEL05 rLUBES l�sl Um cabaret, á volta dos ma- tam as leis de organização muni- assegurar o titulo e canpeão do número de desportistas e alguma
rá•. pois. �u�m m'o contou seus pro- Deverá realizar-se, sabado pro-

ndos; 2.1,5 E co da Alemanha; cipal e judiciária, a imprensa, que
seu grémio. Aos poucos eles vão coisa que não lhe é de todo agra-

posítes fOI Vllma Vaz. . 2.30 Musica de ,dansa da, .Ale- é o reflexo da opinião pública,
mostrando as unhas e o quesão. davel. A recompensa pelos bons

ximo, tendo inicio ás 18 lioras, A d f
'

f dmanha; 3,00 Ultimas noticias e não póde criticar nem colaborar
... guar emos uturas 10 ormações servicos pres-a os, aqui, é um fa-

um atraente apentrvo dansante
RI' d Aí h ( I sobre o ocorrido para narra-Ias. to ... Estanlos reservando a nossa

promovido pelo sr, Vitor Bush, e atono a :eman a em a e- nessa obra apressada. com a de,

deligente representante neste Es- mão); 3.15 Leitura do programa sejada liberdade, por força da pois não esconderemos aqui a ver- palavra para o fim da "coisa".

tado, dos prodútos da distilaria (alem., esp.). Despedida DJA, censura policial.
«Seagers», servidolÕ durante a (alemão, espanhol). -----------------------------

reunião. "Gangatera" Um habeas
em Mi�aaGe- corpus para o

rals! matadordo te.
BELO HORIZONTE,25 nente Barbl·anl·

--- Regressou do Triangulo
Mineiro, onde fôra em dili-
gencias policiais, o delegado RIO, 2j - Foi impetrado um

Oswaldo Machado, que fez habeas-corpus a favor de Ralph
a apreensão, ali, de copioso Glass, afim de que cesse o constran

material betico, inclusive me- gi11lento ilegal, pois o suposto Ra:
tralhadoras. ph o melhor Ramon de La Sierra,

Sabe-se que esté',S .�r;r.as e encnn�ra-se internado no Hos�i�io
munições têm ligação com qi- d JAhenados, por ord'!mld� polICia.
versos crimes praticados em

Uberaba pelo fascinora Ma
noel Prego, chefe de terrivel
quadrilha de salteadores, não
se tratando de caso relativo

rR;iiõiã� ��;:�;�c:m�:in-
�":.=--M*l W ...". de um subter-

A voz DO POVO

LONDRES, 25 Os russos a

cabam de fazer um sensacional des
cobrimento.

Demolindo a Torre Nicolau,
q:.;e fazil parte do bairro clíines
de Moscou, descobriram uma pas

sagem subterran�a, que vi dessa
tOlre até à praça Lubicuka, de
sembocando, muito bem disfarça- Recebemos do sr. Alberto En
da, no s'Jb-solo do enorme eClificio tres, proprietario da livraria Cen
onde està atualmente instalada a traI, desta cídade a oferta t.lo seu

direção geral da GUf'peu' (Policia conhecido guia do Estadf) de
Politica). Santa Catarin�, por ele organi-

----- ---------,------------------------------------------------------

No Consistorio da Irmandade Ao que parece, essa galeria foi zado e editado naquela livraria. CARTAZES Apenas um
de N.S. do Parto, realiza-se do- co?slrui�a no s�culo XVI e sua Oh completa. bem ilustrada, CINE IMPERIAL. ás 7,30 b t

·

f "
Chegou do norte do Estado, mingo ás 6 horas, a eleição da e�lstencla . ex�hca uns tant�s �n- util�ssurá e d� grande valor eluci - horas, Legião das abnegadas. aa a I ti un •

.

úntem, o sr. Ue. Aparicio Corrêa, nova Mesa Administrativa dessa cldentes �Ist?ncos até agor.a m- dativos, o gUla do Estado de San- CINE ROYAL, ás 7,30 dada
f

oficial rto 14 B. C.
'

Irmandade. compreenSIVets, como o muacu- ta Catarina, em sua 2a. edição horas, Tude contra ela.
loso aparecimento de reforços e atualisada e melhorada, serà o CINE ODEON, ás 7,30
abastecimentos no bairro chinês, Vademecum necessarios nos que hora� Papai Boêmio.
durante os mais rigorosos asse- viaJ'am pelo nOSSQ Estado. CINE REX ás 838 horas.
d'

' •

lOS. Agradece:nos a gentileza. Não me esqueças.

r.OURA5 e rnOREHA5

Naiá Gonzaga

Dom Neça

nHIUE��ARIOS

Aniversaria-!e hoje a exm'l.

sra. d. Rute Lobato Tolentino,
esposa do sr. Ari Tolentino de
Souza. �����������

PAULO T. POSITO
e exma, fa!:1ilia deseja
as pessôas de sua ami
zade e freguezes do Ca
fé, Restaurante e Hotel

o sr. capitão-tenente Maximo I
Estrela, bôás festas e

IMartineli, brioso oficial da Ma- feliz ano novo.

rinha, residindo atualmente na Ca- ��---_.__iiiiiiiiiiiiiii.:J
pital Federal; Navo

o menino Epaminondas, filho
do sr. Epaminondas Santos;

o sr. Manoel de Freitas Car
doso;

o sr. João Costa.

Faz anos hoje o sr. João Pi
re,; Machado, funcionario da Em
preza Constiulora Universal Ltda.

fnZEm ANOS �i01E:

capitão dos portos
RIO. 27-Por áto de ontem

foi designado o capitão de fra
gata Nelson Limas cle Simas, pa
ra capitão d"s portos de Santa
Clltarina.

HOIURCO

Com a senhorita Antonieta
BiUencourt, filha dG sr. João
José Bittencourt, e datilógrafa da
Seção de Expediente da Secre
taria da Fazenda, contrntou casa

mento o sr. Jací Dussen. comer

ciante nesta praça.

Míasa em a

ção d� gra
ça,a

A Mesa Administrativa .!a
Irmandade de N.S. do Parto
manda celebrar dominlJo, ás 8 ho
ras, na Matriz do Purissimo Co
ração de Maria, uma Missa em

ação de graças por terem saldo
. ilesas no desastre de Angelina as

lrmães profes&oras D. Otilia Cruz,
D. Beatriz de Souza Brito, D.
Malta Simas e outras pessôas.

rHEBftm UH!] ...

Dr. Texeira de Freitas

Encontra-se nesta capital (.'I sr.

dr. Texeira de Freitas, Juiz de
Direito de Hamonia.

Dep. Pc.'ulo fanz for.
Regressou de Joinvile o sr. Pau
lo Janz Junior, deputa�o classista
á Assembleia L(:gislativa.

De Curitiba chegou, omem, o

jovcrn Paulo Fontes, academico
de Medicina.

Eleição

.,
Assinatura _,_.........___.....;:.._"'....�_...j1'+-4__... -

."_'
. ;' .

IrradiaçãD
da Alelba

nha

Socia com vin.
te minutos de

vida

A

raneo em
Moscou'

-SÃO PAULO, 25 - - Re
gistrou-se um facto de grande uri
ginalidade do nosso spoat.

Uma cousa inedita mesmo. Com
20 minutos de vida, Vilma Bar
reto ESpindola jà era socia do Club
de Regatas fieté, por proposta
dos seus paes,

c7It Ga�-ela
DeSf:)Ortiva

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

( II Nauticos --- EDU' CABRAL

Guia do Esta
do de Santa

Catarina

Pereira deixou o Fi- dade dos fRtoll,

gueirense.
Tambem Carioca?

Corria boato ontem de que
Carioca estava resolvido a acom

panhar Perdra, '[eu companheiro,
Talvez, Paraná, tenha o mesmo

entento. Não sabemos de certo o

que està acontecendo, entretanto,
com Pereira o caso já está defi
nitivamente resolvido.

Pronto a passar a ou
tro.

QUEM
achou?

o aumento
dos civis e militares

RIO 27 --- Na reunião de ôntem, a Comissão de finan
ças resolveu que seda dado ainda em 1936 o abono de venci·
mentos provisori� dos militares. até que se organizasse c1efini�a
mente o reajustamento de vencimento do funcionalir.rr o civil. •

Quanto ao funcionalismo civil efetivo ou contratado, segun
do um projéto apresentado pelo deputado Paulo Martins, da ban
cada do funcionalismo, abornar-se-á tambem a titulo provisorio o

seguinte aumento, conforme tábelas enviadas á Câmara dos Depu
tados com a mensagem do presidente da Republica:

Nos vencimentos até 3:600$ 600(0
Idem de 3:60 I $ até 4:800$ 550(0
Idem de 4:801$ até 6:000$ 500(0
Idem de 6:00 I $ até 7:200$ 45 0(0
Idem de 7 :201 $ até 8:400$ 40 0(0
Idem de 8:40 I $ até 9:600$ 35 0Io
Idem de 9:601$ até 12:000$ 30 010
Idem de 12:00 I $ até 15:600$ 25 0(0
Idem de 15:60 I $ até 18:000$ 20 0(0
Idem de 18:00 I $ até 24;000$ 15 0(0
Idem de 24:00 I $ até 36:000$ 10 0(0
Idem de 36:001$ até 48:000$ 6 0(0
A revisão das tab�las de "r,::ajustamento" será feita durante

o corrente ano de 1936. pela comissão de racionalização instituid�
no projéto que acompanhou as mesma:; tabelas.

Pede-se a pessoa que achou um mólho de chaves perdi
das no i:rajéto do Hotel Metropol ao Largo 13 de Maio, a fineza
de entrega-lo nesta reda�ão

Agradecimento

IA familia de Domingos Cardoso vêm por "ste m�io agrade-:e[
a todas as pí!ssoa� que confortaram o extinto, durante o {leriod)
de sua molestia. bem r,omo as que acompanharam o feretro e IIS

que enviaram corôas, flores :! p�zames. Agradecem ainda aos fa
cultativos D(s. 8,dcão Viann_a e Fritz de Ahua, pelo desvelo e

carinho com que trataram o extinto, empregando todos os meios pa
ra livra-lo da sua enfermidade.

Noivada

S. PAULO, 27 - A dois
dias vinha cifCIJlando· com insis
tencia o boato de '1ue estava sen

do preparada nesta capital uma

greve geral. Chegou mesmo a ser

afirmado por alguns deputados na

Assembleia Le�is!ativa que o mo:
virnento grevista deveria irromper
na tarde de hoje. Entretanto o

boato carece Il.bsolutamente de
fundamento. O dia di! hoje, con�

sagrado ás comemorações de Na
tal. C:;.Gorreu' na Íoaia absoluta
calma.

Com a gentil senborinha Olga
Weickert, fino ornam�nto da so

ciedade Lagunense, e dileta filha
do sr. RodQlfo Weickert, sócic,
da firma Carlos Ho�pcke S, A"
ajustou nupcil15 o sr. dr. Udo Dee
cke, diretor da Diretoria de Obras
Publicas.
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" IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




