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"Nós estamos

tudo tet-rlOS e'

situação
pedir,

\ (' """:-J

a

receber" o goverr,ador gaú
falandocho general

(._ieputado�
PORTO �LE�RE, � -- ,Na visita de cumprimentos I "E' dt) con?eci.lknt0 d.'! todJs� e, sobret�do, dos sr" ranquilidade, e em condições tais que pudesse proporcionar-nos um

que os deputados l�beraiS e c lasistas fizeram onte� ao �r. �lores I d:[�utildos, �u:_ os v�n�s pro-h'J;'n�ns do� diíereru s Par!ldos em que s' aturo certo, seguro, firme na senda do progresso.
da Cunha, por motivo do encerramento dos trabalhos Íegislativos e divide a oplfilaü puS!Jn, 1:1 poutica r10;'3.n l ,F" tem procurado Aceitando o acôrdo com 03 n SS0S adversarios a'im de pem-

para desejar a S, S, os melhores votos de bôas festa), o Govema- es abelecer laços J� aproxt.nacao entre -l� d' , . �s correntes d s tir a colaboração no governo, mel! pensamento sempre foi motivado
dor sul riograndense agradeceu em longo improviso, a veemente Partidos Republicano, LibênaJ >[ e L'�) 'r ' .selo desejo de proporcionar completa tranquilidade ao Rio Grande
oração do sr, Gueira Blessman, para afirmar. a certa altura, de Sempre foi meu pens ... I1JC 1 'o, c I) exter..

'

tI de lo�o. CO'1Cf1r- 'ara que ele possa desenvolver-se sem peias, sem dificuldade de nen-

referencia ao acôrdo entre as forças políticas locais: rer no que em mim estivesse pa.a que os r'og, ,1 I '<JSd dê, novo s,� rea- nuna especie, do ponto de vista partidario, Nós estamos numa situa
proximassen, para U.TI. esforço comum em [av-ir d n y .a terra.de sua ;;;0 em que tudo temos a dar, nada II pedir, nada a receber.n
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o diretor de

da Cunha,
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Sem quaisquer politicas.
Pronrietario e Diretor Responsável JA I ) Ci' LLADO Redator,·chefe MARTINHO CALLADO JOR.
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Segundo apuramos em ro as iz erars, noje, Vai ser, peio
-1'1 I
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sr. prefeito Olívio Amorim, nomeado diretor municip�l de Higiene Ar�(\ Floi». ,�;�.�, Sexta, Feira 3 de Janeiro de 1936 I NUMEHO 406

e Assistencia Médica, serviço recern-creado pela edilidade de Flo-
---

rianopolis, o sr, dr. Oswaldo Rodrigues Cabral, ilustre cirurgião ca

tarinense, residente em Joinvile.
A escolha da Prefeitura da Capital recaiu num profis,io-'

nal competentissimo, que, quando na direção do Hospital Municipal!
de joinvile, se impoz transformando modelarrnente aquêle estsbcle
cimento pi), de fórma iucomparavel até esta data,

A nomeação, pois, do ilustrado lacultativo

ções n» ('"nita\ do Estado. foi, in<t" '" acertada,
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� V"," "' .. , ,-na ,.., ...�o, br:-Itesidente na Capital da Rcpubli-tesO "Cl em dó sr. �I)" .macor a I r ;P' '-'nl,o� P"es;rlente' do 'j, d d'
,

'h d
E d '�r. uo.icas, scn.ior 1 ..... • (:úante'Ilcnte, aprova a com Isbn- ca e sobrin a e nossos preza-sta o, os secretanos cu r s..en � , 1:1', L 1 I 'd

'

T d R d lfJ d Ob lJ 'bl' IJ'
Asserr I',e.'" '('b,,f auv.a, sennor ção e .ou cr, o curso no n ;t.- 03 amrgos eo oro, o o v e

'la e as r as r U .1 as; : eSI- P' f', 'd C- J I C '1\T' I d M" H' l''f.:"Cl.C • ro?.té\; sennor .o uto l'laCl�ma e 1 usica, a. nos- enrique 'err:ri.
mandante da força Pública, se a jóvem conterrân�a Aleida Fer- Aleida, que conta apenas guin-
r;hor Secretario da Segurança Pú- i'ari da Silva, diléta filha do dr. ze anos de idade, sendo a mais
blica, meus sentores. .:orinto Cesar da Silva, médico moça dip'omanda de sua turma"
Áo, passar a v,excia" senhor ,

h
' ,

d cursou, durante 1935, os dois
, 'U.=partamento VIll am eXlglU o umSesetano ela Segurança Pública, últimos ,mos do Instituto, o que:naior desembaraço de ação de

] respoD'iabilidade, diréta rlOf
Id b I "I' ainda 'r.ais realça os seus glaQ�

, , d
' no e a eota e ecer uma Vlgl anCla d

'

5erVlços q\'e ate esta ata estIve-
_ d

" es méntos artísticos,
b ;, I, t, o b' 'seMpre pronta e uma açao eClsl-

O dr H'1 so ro, 1 ,a o � _Ura rcspon�d., 1-
'd' P' d'

, entro e" poucos m�ses, a

'd 1 f
' , va e lnIe ,ata. t[ ISSO a IVl-, ,I ' , ,

1 a�t;, o aÇO com a maIs vIva
d S 'd E d

laureau.l mUSIcista catannense vi�
'r

_ ,são as ecretanas esta 0,
"atblaçao, pí),que v,eXCia, neste ,

d • 1
rá à sua terra natal, p"ra, se

D d,
' dan o, como se ateSta, como eta

f' departame'Jto eu as prova3 mais , ,,' I""
azer ouvir num concêrto e pia-

1· "d Ih' - f I autonomIa aos serviços po IClaIS,
CaDa13 ,e ,e nao a tarem as qua-, d' ':I d

no,

lid",rbi Je int:ligencia e capacid'l- veiUb atden fe�,
a neceSSI( a e que

_

d'
�

,

d aca o e flzar.
Re (1'1'" �. carf(o eXlí�e rara o e-

P' t I rêu amos,

h _t :'
,

or ISSO me congra u o com
A 'f 1 bsempen o Q<., sua ImpmLnte e. ' ,

I segUir, az um argo es ()-

d I' d r - e�ta cerImoma e me congratu ('
de ;(:3' a ru�'�av, , ço as necessidides da criação da

C l ,

�'1 b, -l espeCialmente pela certeza que te-
aae-me, a naa, 50 'rduuo, co' h d ",

fl0Va secretaria, demorando-se em
,

'

,..
.. I w .,"", I u. o e que v,eXCla. contmuilra

b 'Ih d dno cam,l'Ln< , cc 1 ,ra.u ..... -""_ pe- 'd d' _ fi antes consi erações e órdem
I 't I

e, 'I, "'t· G" com a mc3ma g Icaçao,empregan- te'cnl'ca, que belifl dernon<tram daJ a Cl Gu no,,") "l,.e o\lewa-
d 'f ..

'�or. qu�, �,(;,,\ coJ[J-.,ceend 'ndo a�
o seu; proveItos os es orças {,

competencia do novo se ..:rctalio elOvejavel capacidade e em bem da
circ : �"r._,i"s do momento e be:n

di'
,

d f dos seus profundos conhecimen-
gran eza co etlvlva e o uturo

Se culocandn � altura da,s ncces'si- tos relativos ao departamento quedo nmso Estado,
dades, e-ü ..:;t'd .. u -::Ldobrar os ser

Coroado o discurso do dr, Ma- vai chefiar,
viços pú�lico5 Pilra que melhor

Hoel Ped[Q dR Silveira com uma
O dr. Claribalte GaIvão termi�

êle� pos ''TI' seI atendidos em pro- nou a SU:i brilhante orarão com assalva de palmas, o dr, Clariba{- �

'leito dos interesses coletivos. seguintes palavras.te GaivãoEm vcrdaJe, ptla complexida- «Pôsto culmir:ante e de árduas
de c1.:!sses servi�os que se apresen- RES'PONOE AGRADECEN- responsabilidades, obrigddo a resol-
tarr, é e';igida il.lplicitam ;ute mm, DO ver questões CJuasi sempre de pla-
llai lf' so ,na de esforços por par- no, mas disso não me arreceio,
te da autoridade, no sentido do Alude o novo secretar:o da porque procurarei desempenhar as
bem e -da segurança coletiva, Segurança Publica á lição do aca- minhas funções nas possibilidades

Era sem duvida um«' necessÍ· dêmico france7. Piron, ao obser das minhas forças, com a compos
dade" que se fazia sentir esta qlle var que um discurso de recepção tura e dignidade daqueles qUe bem
vemo� he j'" tr lI) ,for"l1 \,Ja em Tea- rão deveria con!er mais do c' le as serviram nesta Casa o Estado, pro
irj ,dr>, t'l'1to 1a;s 'nver sidn c!i> palavras: "Senh0res, muito ohliga- curando sempre não desmentir o

o�l:a " r r�" � (.(',[1) () máximo d,} e a resposta cingir .. se a «não meu passado e, nem de leve, de
�.iS � fu

- ito' � r(,,� � inimo di' ha de qu ». cair da confiança do ilustr� Che'.
( m,)l &. o tr, l"_') que n,in O,dara peTém, lião aceil'ar de te do f,stado, ouvilldo sempre as
ha ': I-.v filie ( ;':u 'Jdi-la e apro tOG.) semd\ar.k l.vi1ce:to, �0r lei' ,mas poudeiéH;õe:; de respeito à
vai-a. de dizer mais a'gumas palavras de I iiLerdade do cidadão,de ddeza e
.05 trabalhos atinentes a este reconhecimento ao governadt)f Ne- s�gurança á ordem publiça�.
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cimento.
N,') fronl da Somalia, no sector

OJaden ?iS tropas armadas do
Chefe Husse Hclilé dos Og'lden
Rer DalaI a nós submetido, ocu

param Danane Valle Baua (aflu
ente do rio Uebi ScebeJi),--A
estas forças ajuntcram-se ântem as

do sultão Sciaveli 0101 Dinle de
monstrando assim a eficien�ia e a

fidelidade das forças armadas etio

pes a nós submetidas.

Aviões italianos bombar
daiam Daggabur e Ogaden

C-om .-.In � fr:�'dO I nicado:.. ril� � �� Nos ultiraos dias a aviação da
,

ita I ia lio Somalia efetuou um
- bombardei

de represalia das linhas iniwigas
depois éle ter �ido informada diC
que o sub-tenente piloto Tito Min"
niti, feito prisioneiro, fôra mortú

e decapitado, Foram lançadas
cem as bombas folhas soltas em

que declarava o seguinte: «Matas
tes u r. dos n05SOS aviádores pri
sIOneiros e cortastes-lhe a cabeça
com' menosprezo de todas as leis
humanas e internacionais em vir
tude das quais 05 prisionei:os são IIsagradcs e devem ser respeltadoõ,
T

' I
ereIS em troco o que

mereceS-Ites, »

Durante o b mbardeio caiu
uma bon ba sobre uma tel d 1 da
Cruz Vwnelha Sueca, Ao que

parec.e, fict!ram feridos clo.iS suecos"I D . C"'b 1 t Q-'" '-, SO"
' J , J,?d 1 ai e (... v a ') e-

s etiOpes tiveram mUitos mortos
t'

'

,

'

s
'

, ,cre an) d2
.

t gura !ça
ADOIS ABABA, 3-Quatro e fendas, em consequercla dOi Publica
'- 'I' b b d I bombardeIO. r

aVlOes Ita lanos om ar earam

1-Oaggabur e Ogaden, sem causar
' ,

. �, . • d�;nte da Assembléia Le;gi"latIva,
vitimas. Os prejuízos materiais não A Belgf!l�ta �taÓI tntbe:rvSI!na, no Prefeito da Caríta1, Coman<.Lntc

.

d I' d V' b con I O I a o a IS I 10
d F p'" l'

,

estão ;" 1 a a"a Ia os. anas om- , a orca UD lca e mUItas ouíra,

bas nao explodiram devido ao
BRUXELAS 2 O', _ pe5soasj de elevado d:::staque poli ti

"
- s Clrcu '

,

1terreno arenoso. I b 'f d d co e �OCIa .

os em nu orma os esnwntem
/\ 'd

r '

f
'

b t d ,B I
'

, h transmIssão c C,�igo tul ;>1"
O embaixador italiano em ('S oa os e que a e gica

e�,a-I M 1 'D d 1

Paris ri:, disposta a intervir óo conflito t� p�lo sr, dr. an�e 1 e ro, 03

italo-etiope, afim de facili�c.r a c)n' SIlvelfa, que pronuncIOu o segUInte
PARIS, 3 -O chefe do go- clusão da paz. de seguros contré\ o') riscos de

vemo e ministro dos Negocios Es-
C0!'PO se sabe, os rumores a guerra no Mar Vermelho e nu

tranjeiros sr. PierTf� Laval recebeu respeito circulararn por motivo da Mcditrr!aúeo foram rf'dm,idín do
em audiencia o embaixador da

viagem do rei Leopoldo édngla- 5:\ 3 shiJ';n�' e 4') '_ent" tlOr c m
ItaII'a nesta cap,ítaI sr.Vittorio Cer-

1" J'terra, mry, e�teT H' 'i,

A comissác, cl,� ('('I""';. Yl'" 1 J. 1 (ln

ROMA, 3-0 Marechal óa,

doglio telegrafa que no froni cri
treu a aviação km desenvolvido
uma intema atividade de reconhe-

ruti.

LONDRES, 3 -- Ás

REDUZIDAS AS TAXAS
CONTRA OS RISCOS DA

GUERRA

segur0s mdiitihlos) j'L r' mt ,'...: l"} II

esta decisão, t;:Jmou a re. � m':i�o
d, manter a t..:Aa <'}\.' 2 sI. 'llint '

para os lrl\mport�s nUD1Pl"l:lri� ,

(Cc,rdinúa na 2a. pagina)

Decapitado um piloto itali
a.no

,ROMA, 3 - A Agen(ia
Stefani publicou o seguinte comu-

c,
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A PEDID� PROtJ;ESSOEstrada Pescaria C R I M EBrava-GravaláUmA J d G ' Pelo Snr. Dr. Juiz de Direitoape O ao . r. overnador da 2a. Vara, da Comarca da Ca-do Estado pita I, est� sen�o citado, a compa-
recer aquele juizo. o reo Germa-
no do Oliveira, ex-diretor do Ser

outros meios d. viço de Expansão Agricola e Pas
toril do Estado.

A GAZETA-Florianopolis. 3-1-1')35

,

Os habitant:s do próspero dis- já ligadas portnto de Pescana Brava, por seus comunicação.ele nentos mais lepr t t' O '

I d h bi ddi
' , esen alVOS, ,�emona os a itantes es-"Tlguam ao �xmo. sr. dr. Ne- se distrito lagunense, não deixa dereu Ramos, Ilustre Gcvernador ser dos mais jastos, uma vez quedo Estad� um memorial, pediu- já tem o governo estadual atenrod a contmuaçã,o da estrada de dido pedido idênticos. Possuindoro agem que vai de Pescaria Bra- tambem, Pescaria Brava um eleitova

D Grava�á. rado regular e atualmente solidarioado � I�olamento em que se com o governo, é de esperar-seacha o dlstr!to de Pescaria Bra- que os mesmos sejam satisfeitosva, sem m�los de comunicação em suas pretenções,�?� os maiores centros comer- E é:dada a justiça tal de apêlo,habi do Estado, o pedido dos que nós confiamos no despachoabitantes merece, da parte dos Iavorave] do exmo, sr. dr. Govergo�ernantes, o máximo carinho, nador, mandando continuar osP?15,sendo Pescaria Brava um serviços da estrada de Pescaria-distrito de d ibilid d B'"
gran e5 pOSSI II a es rava a GravaM, por ser essaeconcrmcas, vem fazer com que a estrada o único meio de comunisua população, por esse- meio, cação, mais diretamente, com atossa hgar-se, com a C�pital

A

do estrada que vai de Gravatá á Ca-,stado e, d,al nascer o mtercam- pital.blo de vanas outras localidades Da Cidade, de Laguna.

Religião

NOVO APA
RELHO PA
RA O CINE

REX

•

���------------------------------------------------�
2

I do Banco do Comercio, nesta
capital, contratou nupeia:> ú sr,

dr. Miguel Boabaid, ilustre íacul-
tativo conterraneo.

Com 8 gentil senhorinha Ma
dalena Torres. filha do sr. l\tli
guel Lopes Torres, comissário do
paquete ANA, ajustou nupcias o

nosso estimado conterraneo Laer
cio Viegas de Amorim, segundo
oficial dos Correios e Telegrafos,
EHLAl'E

Realizou-se, no dia 3 I, em

Biguessü o enlace matrimonial da
senhorinha Alzira Rosa, filha do
sr, José Rosa.corn o sr, Oliverio
Côrtes, tesoureiro da Prtfeitura
Municipal de Canoinhas.
CHEBAm UH5 ...

De Curitiba, onde cursa a Fa'
culdade de Direito, chegou o jo
vem Armando Assis.

Abrindo alas e afu-
-,

LINDOLFO
CaLOR

Em avião Condor passou, ho
je, por esta Capital, viajando pa
ra o Rio Grande do Sul, o sr,
Lindolfo Color, ex-Ministro do
Trabalho e destacado politico
gaúcho.

•

gentando a crise
-

A afreguezada Casa das Meias
tendo á frente o mais entusiasta
carnavalesco da população ilhôa,
Féris Boabaid, o Califa creden
ciado pelo C. C. C. C., no ano

passado, resolveu lançar, por in
termedio de A Gazela dois alu
cinante!' concursos para saber qual
a melhor musica carnavalesca ca-

,

tarinense e qual o mais original taças, :ofertadas pela poderosabloco. Para isso, o simpatico fo- fábrica de lança-perfumes, a Ro- :lião instituiu uma rica taça, que dia Brasileíra, para premiar osserá denominada Taça Casa das mais originais blocos que se apreMeias e será oferecida ao com- sentarem nos dias de carnaval.positor catarinense que melhor Sobre este grandoso concursomúsica apresentar dentro do gêne- e suas bases daremos informes em
;

roo Haverá tambem duas outras uma de nossas próximas edições. �

o "califa" Fél�is BiJabaid lança pela"A Gazeta" dois piramidais concursos
carnavalescos

Democracia
lntegrallsmo.
Comunismo Haverá reunião da Con

."""".� gregação de Nossa Senhorao sr. Marcos Konder recebeu, do Destêrro hoje ás 19 hode seu colega deputado Acacio I
ras na Matriz de São FranMoreira, a seguinte carta: Floria- cis�o.nopolis, 15 de Novembro de 1936ilustre e prezado amigo sr. Mar

cos Konder. Cordeais saudações.T
emd a presente por fim especial Gu ia deagra ecer, sensibilizado, a oferta

Saudeque se dignou fazer-me de seu

b,elo livro «Democracia-/ntegralzsmo. e Comunismo".
Li � reli, meu querido amigo.com viva emoção, esse substancio

so trabalho indice precioso da cul
tura barriga-verde, e flue revelou mais uma faceta do seu lúcido espírito e rara coragem com
que costuma expôr as suas idéias
doutrinarias.

Escusado dizer-lhe que penso
como V. e que seu magnificolivro está em logar de destaque
em minha humilde bibliotéca,

Lê-lo, de vez em vez, constitueverdadeiro gozo espiritual. Fazenelo o apostolado da democracia,esclarecendo as massas sobre peri
gos das idéias extremistas, o meuilustre amigo, presta revelante ser
viço à causa da civilisação cristõ.
Com, estima e real apreço, colegae amigo grato, (a) .I1ccacio Moreira.

-0-
,J?o sr. dr. Hercilío Domingues,mlDIstro-rresidente do Tribunalde Contas do Estado do RioGrande do Sul:
«PORTO ALEGRE, IOde

.Dezembro de 1935 II t '_ t;ra Pasta da Fazenda fOI
I M K'

us re I1ml assmado decreto promoven-go corone alcos onde�, Afe-, do alo. escriturario da Alfan-luosas saudações. Recebi com dega d FI' I'
,

L 'Ih' e onanopo IS porImenso prazer, seu n nnte dls- antiguidade o segundo Pedrocurso" p.roferido na Assembléia Dario Xavi�r dos ReisConshtumte de nossa terra. Jà o
.

li todo e meditei devidamente sobre suas palavras, cuja oportunidade o tempo a seguir encarregouse de exalçar.
Os acont�cimentos que vivemos,

prova,m efetivamente o acerto do
seu VIVO protesto contra as com
petições pessôais, propiciando,
como estão, a infriltação de idéas
que a nossa moral e a nossa edu
cação tradicionalmente christã re-pudiam e condenam. W�����������������������Vivemos todos para o trabalho
construtivo, e nossa obra teria só
mente ben;ã0s e ap'�u�os.E' para isso que vi vo trabalhando e concito todos quantos me
cercam a colaborar nesta obra de
paz e de ord-em. ! »Ü} o me') �bn. I

ço:, S( ,u pahi�iv e amigo (a) .lia-I'"tiO Dormn{;.ues.

De Ernesto Schneider Senior,
industrial, brasileiro naturalisado;
Genesio Miranda Lins, ba:lcario,
brasileiro; Fritz Maximiliano Sch
neider, do comercio brasileiro.con-
tratam, entre si, uma sociedade co
mercial em comandita, para a ex

ploração do comercio de represen
tações, consignações, conta pró
pria, exportação e importação,com

Querendo r b este
o capital de 30:000$QOO, contri-ece er
b

'

d io solid
'

F' Mprecioso livrinho, sem qual- �I�, o o SOCIO �o I ano ntz a-

quer despesa, mande ende- �lmllIano �chnelder com a qu�n
reço certo ao sr, Oliveira, tia de �O',OOO$OOO e os SO�IOS
para á CAIXA POSTAL n. com,an&tanos: �rnes�o Schnel�er23 NICTHEROY - E. DO Semor e G�neslO Ml�anda Lins,RIO com a quantia de 5:0vO$000 ca-.

da um, por tempo indeterminado,
sob a razão social de nF,M,Sch
neider & Cia. n, na praça de Íta
jai.

Junta Comer
ciai do Estado
Mês de Dezembro

CONTRÁTOS
No. do Regs. 1510
Data 30-11-935

No. do RefJs. 1512
Data 7-12-935

Estamos devidamente informa
dos de que os proprietarios do e

legante Cine �ex, por intermedio
da firma Costa e Cia, desta ci
dade, agentes da Philips Radio,
acabam de adquirir, na Capitalda Republica, poderoso aparelho
marca Phiilips, que será breve
mente instalado naquela excelente
casa de diversões.

De Adolfo Tremel e Fausto
Silveira, aquele natnralisado brasi
lelro, casado, este, brasileiro, sol
teiro, contratam entre si uma so
ciedade comercial para a explora
ção do comercio de "Aparelhos e

artigos elétricos'', com o capital de
4:000$000, contribuindo cada
eocio com a quantia de 2:000$,
por tempo indeterminado, sob a
razão social de «Tremei & Silvei
ral> ,nesta praça.---------------------------------------------

Està em festas o lar do sr.Por decreto assinado na PORTO ALEGRE, 2-Foi
I
tenente Aparicio !Corrêa, e deP.asta da �a=enda foi remo- inaugurado, ôlltem, o monu- sua esposa d, Cora Corrêa, resivldo O escnvao da coletoría mento que a colonia israeli- dente em Joinvile, com o nascIfeder�l em Palhoça, Santa ta ofereceü ao Rio Grande do mento de um m�nino que tomouCata�m!l' .

Dante PelJizzetti, Sul, por motivo da passagem o nome de Tacito.para Idenhco lugar em Rio do do Centenario FarroupilhaSul. .

PromDçãD

Remoção

Israel homena
geia o Cente
nario Farrou,�

pilha

Farmaceutico
com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Diretoria de Higie?e deste Estt:do, aceita responsabilidade técnica de fal m<\Cl"l ou rte especialidades farmaceuticas.Cll.rta� p:lra Farmaceulico, na Redação de.;te Diari(.

o sr, ceI. Eugenio Trompowsky
Taulois;

a gentil senhorinha Diva Gama
d'Eça;

a exma, sra, d. Genete Outra Para Blumenau, seguiu hoje o
Mendes; esposa do ir. I' tenente sr. dr. Humberto Pederneiras; cheda Forca Publica João Eloi Men ,I fe da Fiscalização Federal de
des; Estrada de Ferro, com séde na-

o sr. Euclides' Carreirãe ; quela cidade.
a exma. sra, d. Juli�ta Wen

dhausen (:a. valho, esposa do
:"ucio Carvalho;

a menina Adir, filha do sr.

Boanerges Mach \ào.

',OURA5 E: CTlOREHA5

:J\[air Melquiades

Pelo ouibus da Auto ViaçãoCatarinense, seguem hOJ'e para o
Um tenente massacrado pe-

d E d '

' los &leus comandadosnOite o sta o os segumtes pas�
sageiros: Maria Hayd�, Vanda RO VIA 3' O .

IF k II B k R' d F' I .,
- S ClrCLl os auran ,

.

se usc
,

' lcar o le- torizados confirmam a noti-dler e Gustavo Nlcodemus. cia do exterior segundo aVI51TA5 qual (I tenente meharisla italia-
Ontem no Biodi foi massacrado pe-estivM'am nesta redação los seus comandados nd Triem amavel visita os distintos con-

o
, poli tania. Precisa-se, entre-terraneos, drs H�mb�rto Pedernel- tanto, que o destacamentoras, chefe da FiscalIzação Fede- revoltado compreendia seter�l das Estradas de Ferro, com ou oito homens e que se trasede e� Blumenau e Harol�o ta de incidente de caráter 10-Pederneiras, chefe da Inspetona cal.

ded Estradas de �odagem dOd Es- Reinava calma n� regíão.ta o, gue nos vieram agra ecer
as noticias insertas neste diario
por ocasião do falecimento do
ilustre enegnheiro dr. Nicolau Pe
derneiras.
Agradecemos a visita.

Os primeiros resultados prá-Acompanhado de sua exma. ticos das sançõesfamilia seguiu para Curitiba o sr.
dr. Heitor Blum, ilustre presiden- ,BRUXELA�! 3-Uma so
te do Conselho Consultivo da ciedade petrolifera, um dos
Capital. mais poderosos organismos

cornerciars com séde em An
versa, declarou falencia, dan
do por terminadas todas as
suas atividades e licencian
do o pessoal. Os motivos da
falencia residem na falta cte
pagamento de 20.000,000,
por parte da Italia, em con
sequencia da aplicação das
sanções.

Chegou da Capital da Republi
ca, o talentoso conterranee sr, dr.
Adalgizo Gallotti Koerich.

O:.JTR05 l"ARTEm

'Dr. Heitor Btum

Morena.
Ha mais de uma hora. que uma

chuvinha impertinente cantarolava po
bre os uniformes paralepípedes e so
bre a clara calçada da rua onde você
costuma fazer o ufootíng".

Você estava abrígada sob um tol
do e em você havta qualquer cousa
de aborrecimento.

Você não estava com a mesma
expressão de sempre,
Fiq'jeí pensativo com aquílo,
Emquanto procurava decifrar ta

manho enigma, c aíam compassada
mente sôbre minhas costas grossos
pintos dagua.

Por fim. depois de muito observar.
descobri tudo.

Você estava aborrecida porque não
podia dar expansão a radiante moci
dade, naquele dia do Papae Noél,

O resultado de mính; tamanha cu
riosidade foi ficar todo molhado.

Mas paclencía, creio qUl valeul

Dom Neça

Viajou para Canoinhas acomsr.
panhado de sua esposa o sr. Oli
verio V. Côrtes.

3

Com a graciosa senhorinha Flo- CARTÃO DE BOAS FESTASra Bott, fiiha do sr. Guido Bou, Icapitalista e diretor da sucursal Recebemos e agradecémos

. " ,,....;::�

flHIVERf'SI1Rla5

Festeja hoje a data do seu ani
versario natalicio o nosso estima
do conterraneo sr. Natalino Lo
pes, funcionario dos Correios e

Telegralos, nesta cidade.
enzem AH(JS H01E:

F;;.z ano! hoje a gentil senho
rinha Maria de Lourdes Macha
do.

I5EHTE NOVA

HOI\1ADa

Contratou casamento com Q sr.

Candido Melo, empregado na

firma Hoepcke S. A., a gentil
senhorinha Oàilia, filha do sr.

João Batista .Areias, funcionario
da. Delegacia Fiscal.

Gal. Newton Cavai ..
canti

cOMANDANTE DA 8a.
BRIGADA DE INFAN

TARIA

RIO, 3 -Na pasta da Guer
ra, o Presidente aa Rt'publica
assinou decreto, nomeando o ge
neral de brigada Newton de An
drade Cavalcanti, para comandar
a 8a. Brigad:t de Iníanteria.

RumoaoSul
PORTO ALEGRE, 2-0s

:

jornais noticiam que são es
perados nesta capital, nos
primeiros dias da semana en-·
trante, os srs. João Neves e
Lindolfo Calor, que partici
parão das conferencias em
tôrno da fórmula Pila.

--.)
A guerra t �t
ilalo-eliope ��
Continuação da Ia' página

"

seguintes cartões de baas festas.
-do sr. Olivio Januario de

Amorim, prefeito �a capital;-da União Social dos Sar-
gentos;
-do repres�nlante das Fossaa

os Oms •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Policia o AZ DOS

da An1h8all\a. DIA 29 DE DEZEMBRO-S. THOMAZ

Po�Cesar Augusto Chapéus A estação alemã OJA, onda 1864-0 tenente João Ribeiro, morrê no seu posto
--�-- Proncrem 31,38ms., irradiará amanhã c -O tenente de cavallaria Antonio João Ribeiro, commandante da

O ano de 1935, que está a findar, trouxe surpre- NO SEU
programa abaixo, para a Ameri- Colonia Militar de Dourados, Matto Grosso, dispondo apenas de 15

sas para todos. Foi um ano camarada, bem camarada... ca do Sul, soldados, morre defendendo heroicamente o seu posto, contra uma

Durante os seus 365 dias, fátos se sucederam trazendo a
Fornecedor A's 23,15 corresponde à� forte columna paraguaya.

todos as mais gratas surpresas, A politica catarinense so- 3,15 hs. no Rio de Janeiro e 1869-0 marquez de Santa Cruz-No Rio de Janeiro,
freu modificações radicais; os homens de govêrno foram 7,15 às 11,15 hs. fallece o illustrado prelado d. Romualdo Antonio de Seixas, marquez

substituldos com a reenirée do regime constitucional. As P h
23.00 Anuncio DJA (alemão, de Santa Cruz.

leis foram votadas, depois de acaloradas discussões. Os enorados espanhol) Canção popular alemã. 1891 -O marechal Deodoro renuncia a Presiden-

cargos sofreram metamorfoses. Enfim ... as surpresas che- OS macacos I �3.05 Radio da Juventude Hitle- cia.....-Diante de forte opposição q,ue vinha soffrendo o marechal

garam ... como uma graça divina.
. nana: Novas cançoes do Jungvolk. Manoel Deodoro da Fonseca, não so por parte da Imprensa, como

Dentre as grandes modificações que sofreram as
23.20 Trio Nr. 1 em ré-maior de do proprio Congresso e depois de haver decretado estado de sitio,

repartíções A
públicas, temos a destacar, por ser só a do PORTO ALEGRE, I-Fo- joh. Adolf Sixt. Paul Rôtsch toca l

dissolução das Camaras e ordenar diversas prisões, o mesmo Presi-

nosso Interesse, as da Chefatura de Policia. Desaparecerá
ram penhorad�s,. por falta de pa- viola; Adolf Kirschke:. violãocelo: I dente renuncia o seu cargo, passando-o ao seu Vice-presidente ge

a Chefía de Polici� quando soarem, á hora H do ano que ga.men�o de dl�ldas dos seus p�o- Hans Oskar Hasse: plano. 23.3.5 neral Floriano Peixoto, que, logo ao assumir, desfez todos os actos

se finda, o.s primeiros sons rnetalisados dos sinos ... 05 pri- pnetan�s, os aDlmae� do jardim Noticias sôbre � economia �l�mã. póstos em prática; suspendeu o estado de sitio, convocou o Congres
m�Iros apitos dos navios e das maquinas... os primeiros Zoologico desta c�pltal. O reque- 23:4.0 EntremeIO: 23.45 Ultimas so díssolvido pelo seu antecessor e nomeou Ministro da Marinha o

rojões eS_PI)ucaref!l no céu iluminado pelas constelações...
rente deu preferencia aos �a�acos. noticias e Relatoflo da Ale�anha contra-almirante Custodio José de Mello, que havia ameaçado o go

as pnrnerras businadas dos automoveis ... A Chefatura de O caso. d�spertou. curiosidade (em alemão). 24.00 Da Emissora verno de Deodoro.
Policia desaparecerá, hoje, ás 24 horas. Finda-se o ano por :;er medIto aqUi. �o Reich de Stl�tt�art: Noite n�- Em seguida o novo governo começou a mandar depôr tcdos
de 1935 para, com ele, desaparecer, saudosamente a nossa

hva. 1'00 Noticias sobre atuali- os governadores que haviam apoiado o golpe de estado.

Chefatura de Policia:.. .
Quantases. dades.. 1.15 Ultimas noticias e 1891-0 g?verno .�athar!nense. J��ta gov�rnativa-

Mas.' .

é precI�� dizer que, tambem, desaparece do •
Relatorio da Alemanha (�m espa- Em face dos acontecrmentos já referidos na politica nacional, () dr.

cenário pohÍlco�a?mIOlsti"'ativo, o Chefe de Policia ... Sim, trange.ros nhol). 1.30 Encontro do Norte, Lauro Severiano Müller, governador nomeado pelo marechal Deodo
O Chefe de �ohcla não mais existe, para ser substituido' Oes�e, Sul e Leste. Uma concur- ro, foi compellido a resignar o seu cargo. Ainda no dia 29, uma

pelo Secretano da Segurança Pública ... O Chefe de Policia vivem em rencia de três rapazes folgazões. Junta Governativa, Racclamada pelo exercito, marinha e povo", então

desaparece, ás 24 horas, á hora H de 1935, para nunca Berlim? 2.1� E'co da Alemanha. �.30 composta dos distinctos catharinenses, coronel Luiz d�s Reis Falcào,
maIS voltar... MUSIca de dansa. 3.00 Ultimas do 25 Batalhão, primeiro tenente da armada Arthur Deocleciano de

E O ultimo Chefe de Pclicia de Santa Catarina ficou A
..

d f
.

noticias e Relatorio da Alemanha Oliveira e Christovão Nunes Pires, pruprietario, assume o Governo

para a histeria de nossa terra, como a honra que sÓ a ele d
s l'e�tatdtJcaB r

apre eitura (em alemão). 3.15 Leitura do do Estado e fazem as primeiras nomeações. Em consequencia de3te

a propria historia registará, o dr. Claribalte Galvão.
a po ICI: ed t934 ��uraram programa (alem., esp.) Despedida movimento politico, o partido repuhlicano cetharinense, chefiado pela

O ultimo Chefe de Policia, amigo das grandes rea- que. elmd mAsl e

h vdlVlam
na OJA, (alemão, espanhol). dr. Lauro Müller ficou afastado do poder, até 1894, quando trium-

lizações dos grand di t d d capita a eman a na a menos h
.

I I b f d I I d'
. .

d
, es empreen Imen os, que ten em a ar d 100 000 t

. p ou o governo ega, a a an o a revo ta (..1 esqua ra, micra a em

á nossa terra desenvolvimento marcante na historia barri-.e .'.
es ran�elfos com re- 6 de Setembro de 1893.

ga-verde, é bem um dêsses personagens que merece de sldencla. flia,á °d sela Ui numecÍ° A d I 1920-Voando para Buenos Ayres--O aviador Pa,ulis-

todos nós grandes demonstrações de amizade, por ser o
que equlvd e

id d poPC:ÇãO de S espezas ta Edu Chaves, que levantára o vôo no Rio de Janeiro no dia 2S

Chefe que, na administração, de uma repartição que tem 8ialogr�n
e CI

ta e.. erca

de das secretarias ás 5 horas e 45 minutos, chega a Buenos Ayres, ás 12 horas e 40

por finali�ade a manutenção da ordem, da garantia á vida � �esses es rangeiros são .e minutos.
de c�da CIdadão, ganhou em cada coração catarinense, um naclOnallda�es ;dopeua. Os mfls No orçamento do Estado pa-
cantinho para nunca mais ser esquecido. I numer<CSZ3 t 11)0

os s�od os P1ho- ra o corrente ano foram fixadas
O ano de 1935 ... finda-se, hoje, ás 24 horas e, com nez;sh h' (15 8;e!)um

o-se- es
a3 despezas de 8.445:090$000

ele? a Chefatura de Policia. E, á esta mesma hora, a his- o� c ec os . e os aus-.
3.060:421 $200,

' 1832-Foram aprisionados cinco navios-O rmrustro

tona de Santa Catarina, registará: O ULTIMO CHEFE
tnacos (13.172). Entre as outras

5.679:560$900,. inglez no Ri� de Janeiro, sr. William Douglas Chri�tie, n�o espe-

DãE POLICIA: Dr. Claribalte Vilarim de Vasconcelos Gal- nações mais numerosamente repre- 4.715:044$000, com os servi- ranldod que hvessedril 05cdursodnormbal as r�f�lam,açhões dllPllo.madlJcaIs for
V o...

sentadas destacam-se os paízes bnl- f t t
' . mu a as em nota e e ezem ro, non ica a c ance afia o mpe-

Talvez com a chegada do Secretario da Seguran- cani�os e a Turquia com .3556 ços ;
e

JS iS ;ec.re anr' t�espe�tlva� rio que, tendo commettido o negocio ao chefe da estação naval bri

ça Pública, c�m o ano de 1936 os integralistas possam
subtidos, Nos outras

.

contmentes
men e,

P ?bt efJ(�
e

ud Iça, Ag� _

tannica, teriam de começar immeditamente as represalias, por força
dizer que ha esperanças de ser �le mais camarada Mas

são 1.994 da Amenca do nor- rca'ltça UV·IC�, aOzebn ape'bl·gn .!as quaes seria apressada a propriedade brasileira.E, de facto, decor-

t b
... , te e do Sul e 1 411 d Af' U ura, laÇa0 eras u Icas. 'd '24 h di' d

am em, é preciso que sejam mais justiceiros... .' .'
a rica, fi as as oras marca as nesse u Irma/um, os vasos e guerra

FPOLIS, 31-12-35
ASla � Aust�alIa. Alem destes.�s- Strombo/i, e Curleio, capturavam cinco navios brasileiros, que foram
trangelros VIvem em BerlIm DESOPILE O cornduzidos a bahia das Palmas.
15.569 sem nacionalidade certa. 1868-0 corontlEmitia Mal/et no Paraguay.

FICADO SEM TOMAR Rende-se ao exercito da triplice Alliança, que sitiava a pra-
ça de Angustura, commandada p�lo coronel inglez Thompson, en

CALOMELANOS ganado por Lopel, e que dispunha de 2.000 combatentes e 15 pe-

ças d;: artilharia. Passa a guarnecei-a, por determinação do marquez
E Saltará da Cama Sentindo-se de Caxias, o ceI. Emilio MaIlet, com o 1 o. de infantaria, o 10. de

Bem e Cheio de Vida artilharia, um batl\lhão argentino e outro oriental.
1879-Falleceo esculptnr Manoel Araujo-Em Lis

boa, fallece o poeta, pintor e esculptor brasileiro Manuel de Araujo
Porto Alegre. barão de Santo Angelo, nasci<!o em Rio Pardo, Rio
Grande do Sul, a 29 d� ::ovembro dI! 1806, entre outras obras, a

colleção de p"esias Brasilianas (1863) e o poema Colombo
(i 868).

",",

Para anunciar
só na A Gazeta
QUE TEM LARGA CIRCU-

LAÇA0 EM TODO ES
TADO

Incomodos de Senhoras?

Ovariuteran
Hormonio Feminino

Laboratorio Rau I Leite -- Rio

))

CONSTANTE participação le 50°10 nos lucros da Sociedade,
do final do 1 O' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RES1JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO RELIZADO A 30 DE
DEZEMBRO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

16.611-11.405 -19.212 - 02.562
13.121

I nformações com os correspondentes para o
Santa Catharina

Campos Lobo & Cia.

Estado de

'-��""

.

�

..:;. !..::.,
,r'�'- .

(Compilação de L. Nazareth)

.. -0-
DIA 30 DE DEZEMBRO-S. HILARIO

.

Se está triste e sem animo para viver. não
l'eeorra ao. saes laxantes, etc.. na esp&>
rança de um allivlo milagroso. Nada con

l!êguirá. Ta"" remedias estimulam os intes.
tinos sem tocar a caWla-o seu �IGADO.
ElIe deve destillar diariamente quasl um

litro de biles nOtl intestinos. Se a bile. não
flue normalmente. os alimentos não são
digeridos. apodreeendo nos int�stinos e for
mando gazes que fario ere.cer o .eu esto
mago. e o seu paladar ficarA desagradavel •

8urgirão manchas pela pelle e uma dór d�
cabeça impertinente o atormentar4. Todo
o seu organismo ficará envenenado.
A. pUulas de CARTER são infalliveie

para activar o funccionamento do fi.gado.
Contêm pro!,riedades vegetae. notavela.
Experimente fim vidro. Custa pouco. Peça
pllulas CARTER em qualquer phal'macla.

Corr.praepara VOS conven- Anunciar?
cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

Regulariz�m
Siga o nosso conselho: -

I seus ! ivros de ven-

����fFI!A��i� �M!o�J�ls�scg� • das á vista
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUTORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

.........� .

I Vai construir? I
."tO. I.·

A Alfândega, desta capi
tal, está chamandoft por edi
taI, aos srs. comerciantes ata
cadista e varejistas, e aos que
trabalham:em comissão, con
signação e conta propria, bem
como todos os pequenos fa

br�c�ntes de produtos,:quer
sUjeltos,-quer não, ao im
posto de consumo, a compa
recerem durante o corrente
mês; naq Llela repartição, mu
nidos dos respectivos livros
de vendas á vista e movi-

'.
mento de estampiihas, afim

I
Rua Felipe Schmldt n. 2 G de regularizá-�os de acôrd0

5-2
. 1 G com o decreto n' 22.061, de

--iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiii���� ...... ••••••• 9deNovembro de 1932.'

ESTAMOS EM ÚTIMf\S CONDIÇOES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços rnodicos

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO

DE jÁNEIRO
-

RIO

na A Gazeta
e prosperar nos seus

négocios
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DJf�.Se I! ANO 44$000

I§o Bra.II,A::n��:'g:a�b;Anga�'���n�p=i�g�:::�:le:t�:n;:[;::.�em tod�s os Eaiado�

Sj=�PEL E nRI MAU_lADO
.'."..
�
..

o��}� l��F�lNE �l!ggg
I �gente��;r:;;�a;o�o�i�� & Cía. r me::sTaÁl� ��'w Com i A �o:��p��y'�c:; bem!!��
O Rua Conselheiro Mata, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 o'

preços rIos valores relativos aos an-

O TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA
fi �

�Ó<UA �. {�\ esneciais e t nuncios e assinaturas, devem
• �.� .j" ��)\..",� horas tnareadas

t�.:
ser enviados ao Diretor-Ge-

O Escrítórios em Lagu n a e ItaJBaí (. ) """ ,t" ,,'1
v

� rente Jairo Cailado.
• t� 1 '"

I

.; Raios X '�Redação, Admniltrâção
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages !'oJ I �' v" Diate:nnia • 0liclna8

:....o.Ge.-----. .s���e.. :: '��
... Raios Violeta

I
RUA ��n��' 1��:RA, 51

G�GG. • GlJ.��;�r' Lz���=� Agenlos-correspondent••

I � l l-orto Alegre - Dr. Aruonio

��. . Bottini

� A' tnn tan bem I � rR��;;�'t�m
-

-I CU::b:S-T�::8I::C:::�;A
� � � ��Jj � __ _

CATARINA:

• � -- o

• b.raranguá-Jaime Wendhausen
• r A cAS QU E REALMEN TE VENDE BARATO

Anitapolis-Anibal Paes
• r E' f-\ t� Ã � . .I'JI..� �:.:.;, �.�'E" Ai%.. I!R.!.._�E It,. L\ngelina--Armando Schmidt

•. A e clliAl!J!a ··�dl&�na iflê Pia

�
rJU u�� _��fI1�� � Biguassú--HeitorCampos

., 9 n I. ."11� � �é' ,. •.
,

'
• .s

II
Blumenau- Martiniano Hilario

bljcaçóes, .

COrrl séde em São Paulo; I
[..2, :1#.qlJodOSr Louças'e' Bom Retiro-joaquimSimões

, ·

d f" I" d R �
,

. /-. r_ � .......3 de pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:-es
e autoriza a e isca Iza a pelo �overno (' , -l "ic:c;!.aa,e, a�aba de Cruzeiro-Ül'valdo Pereira

�. Federal e possue a carta patente n. 112 r�\J.:...ber grél��lde novida- Curitibanos-Enedino Rosa
� d6_;,.- _'?lua Traiano n. 8'- Tel 1.428 Cresciuma - Dinorah Alves

, J Caminha
)
· - =�.�·2·;;,;;,,,,,�.,,,m!I!��.Z_U;wiiii"s_iiiiiiii.2i.ieii,B".DiiiiiiiEiii.iii5iiii!iiiõiiiUiiiiiiiii!_iiiiiiiiiiiiiii'" Itajaí-Evilásio Heusi

i � Joinvile-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-Francisco Chagas Ma.

chado
Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento-JOão José Archer
Orleans-Edgar Matos
Porto União- Hem inio MiJes
Rio do Sul-Aristides Melo
São josé--J0sé Costa Vaz
S. Francisco.Guaracy Goerresen
São joaquím-João Palma
Tijucas-Os aldo Ramos
TubClrão-joaquim FaraCQ

-I
• 1'0 rm idaveIS sorteios proprlos, tres vezes I

e.. por semana, todas as segam-

ti das, ter71'!lS o sextr,s-feb'as,

I EXt ração com glObOS de cr1stal.

�,j A - ar Xi' V"'V"'\.a ����..I•.\�,\! 'II I • i I I lisura � honestidade,. p�i$, O� S{i;i'·
..

�
telas s!lío presii1Ji'iciadol pelo povo.

� ��
,. J

�"J

����.OG"--------�".�e&��j�.�4, ----------�.------
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AGAZETA
------,--------------------- --------- .- .._----�---------------
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Blurrienau - Joinv·j €. . ..3�.:..1;...) Fré ncisco .. Laguna Lages �,.I I I Mostruario p�rrnS?��.,�nte em Cruzeiro do Sul �1
Secçao�de Secção de �

I
Secção !::fe

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrange'ras para)(;rnos FERRAGENS: MACHINAS :
Morins e Algodões Machinas de benericiar 'madelra
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machínas para officinas" mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ;crrazcns para portas Machinas para Jaoeins
Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos.em geral para a lavoura: arados,

�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
�\� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de espiosão, lVlotores
� Lã em novellos e meadas LOJ�ça esmaltada - apparelhos" de 'jantar - talhe- �. electricos

�
Sabonetes e Perfumarias res Material em "geral para transmlsaões-'[elxos,Alcolchoados e Colchas Louça sanitarla - banl» ras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esma l. s )leos e graxas lubrificantes

�� Toalhas e guarda-napos. Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

I� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e ihartnaceutlcos sorios, serviço rnechanico
.

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e �x::-awre!r':.s Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN:a- Bebidas nacionaes e f> .d:ang�ir?s Material electrico em geral �

� E�p, ,eza Nacional de l"-'aveg9çao "H� l��pC!" ../'=�vapOre!25 ... {lar ll-loepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rita I\/Iaria" -- Fabrica d ' Ge10 "Rita Mar-ia" - E saleir "Arataca" �=����9PL$l��'������Ê���������· =-�-;-,..""�:��-���:?���������������Vàq��

"".'::0""""_ .><=

I�I.A. �AZE";_A,-----�$®S�$�.���- � � •

aia." r C.L:"'�é.lrr �,c� Mar! � DIARIO INDEPENDENTE

eh ,","lO""""""'" �', /��b:::;nt.e d � Vapores ,It;
REDATORES DIVERSOS

����������������������������� � I. f �rr�a1e � cld�fic��, m�'�o e EMBARQUE� ��Iab�ra�a�FUNDAO i�. EM I e7o � I t .Ias as e-pecies de madeiras serradas, bencliciadas, em tó-
� r03, etc.: cezeaes e mercar.,: ias em ge�al, para qualquer

Seguros Terrestres e fJlaritimo t porto do NOf{TE e SUL
(.

.

Serviço garantido e rápido
PRIMEIRA drJ Brasil t Preços rr,odicos

SÃO FRANCISC) SANTA C!.TARINA

Companhia "AUança da

Asslnaturas

Não será devolvido o originas,
publicado ou não.

O conceito expresso em arli·

go de collaboração, mesmo soli
cilada, não implica em tespon
sabilidade ou endôsso por parleI_�;;;;;;;;;;;,;;m;;;;;;;,,;.;:;;;,....;m;;;;;;;.o;;;;;;;;;;m';;;:;?....._"a;._�õiãiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;iiiiiiiiiiii=_iiiiiiiiii� da Redacêío.

,

I ncontest.avelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EIvI
SINISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38.000:GOO$000
18.170:403$540
i3.-496:912$949

2.435.014:063$157
4.183:406$606

1934 r ;IC:.

i

",. ,
._,

Á' •

"

Jornal
'Praç-1 j:' (I.-' / 'aVt c {ti, ?6---snhiado - Fone. 1.360

p ,1N\Llf< I ::. � I\oCO j('Rl'ltL FALADO NESTE ESTADO

Dilas tranSlric::sõcs diar:as: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, S'[, ifica: Grarde� vendas e

maiOTt.S l�lCros

Cai::a Postai, ·43 FLORIANOPOLI'3
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t

A GAZETA-FLORIANOPOLIS

_------------ o"� - • '-"_

A Gazeta

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica círurgíca-operaçõc s

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente r.t R.lrajano,51

P'icne 1.618

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

Dr. Miguel
BI::>abaid

Cliaíca Gera! -- Vias Urínartas

Hemonlioidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.: Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1 353

COnJ!Jd .-�R. joão Pint�, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

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

Dr. SYLVIO B. IFERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Raios
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

I
A
..

T' Dr. rmlnlO avares

Especialista em moiestias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formai3o pela fenJlàaôe ôe

meôic:ina (\a Universiàeôe ôo
Rio ôe 1an�iro. Ex·interno,
por roncurso, ào Hospitc;1 ôe

Pronto 5Clorro e ôa Asslsien
cio Publira ôo Rio ôe 1aneiro.
rom alguns anos ôe pratira nos

serviços especializaàos no Pro
fessor 5anson, no Rio ôe 1a
neiro--na Polic:linic:a ôe Botefo
ga .. no Hospital ôe 5ão 10ão
Batista ôo La�ôa e no Hospital
6affré·-6uin I e).

Chefe dE" clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, II

nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade
áe Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

. com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
. RESIDENClA Hotel La
p orta-Fone partcuJar1426
=

r..>entistas

Luiz Freysleben
eir urgião Dentista
RUA DEODORO, 30 -

I N d I l rl' -�-l
---

�-:.- ,�--'------"---r���� I� ·55a-Oas gran es utas q:,e 1 (�:;� rI

r-
�
..S r" .'

- • '1'li� r:"='= ,-·--k',�:r�;ê��1:� 'IC iim � '. C
bram no campo da arl" -" ,-

�\� .

�I D I!D

cialoucommerciéll-,
..
o("""riú,Ul,.lt< I t .�'('"lfl-f �r:i\\: [lí "Mn(�çF'(í'l �� �1 nev�sora

demo e hem equilibrado I hll�a c ' ( _ til ..J f
_ j L \: 0' [jj L � a. íj l�telephone como a mais mprescin- r..j ��""""""'" � Pelo Govêrno do Estado, em

divel das necessidades. �� r� resolução de 31 do mês findo:
....'.."'.ã ...... a..

' , Para celebrar Cal:! pompa � magnificencia ��� foram nomeados os srs. drs. Jo:e

I (�J "'

-,

'I I a rktrií(lrfc cher-i la de Morno i, a semp e pre- ca Rocha Ferreira Basto, suL-
Barv-o fei :(11. (';\,' '\ Dl\" IV .•AS, adquiriu Iormidavel Procurador Geral do Estado,

C
'

d
·

"f I 5tCt'k (' ,,··tiao". carr.avalescos. Raulino Tavora, Promotor Pú�
.

re �rv .o.:]
I

E' a CASA DAf MEIAS o deposito unico blico da Comarca da Capita],

I' pU lar e I griCJ I I p.ra tc-lo ° Estado de
'

anta Catarina, dos aía- João David Ferreira Lima, Pro-
l m d (F�-:) 1'1 .nados Jêllça-perfu.I1�'sf�()DOURO, RODO e RO- curador Fiscal e Edl" .1,.., V;,
CO Ba 'V ��u: DO METAUCO, P..lGOI E1Tt'), PIER �O � e PIER- Cabral, funcionário f.

•
.r

t C t" ROT ME'r/UeO, e"JN �',TI e JERPENTINAS. �ol) a presid
.'

a a nannc. l-ara os reven.tedires do in'erior char-a-

rd-OenSqtiuleUi�.;.'.:�, art. l".'d'oo ..
I'�

.. c:sroe�laOmos a <;��nção de qie .odo P. qualquer pedido v tl':(Soe. Coop. Rcsp. Ltda.)
" ,_ ,\1 de�e ser f:ito. d.réta.ne. �� á CASA DAS MEIAS, �1 n. 93, di 2 de novembro p. f.

."""""" �
riU8 Traj>]i1O r, '6 fll;1 qUI;; oferece grar.des vai [('gens. ��."_",.",,,.."""""""""'>"=""""'-'===

Y I (EdlCcio [TopÍ(1) N ��J 2 � --4
Oro Pedro de r���:mra f®rro

Capital 136.700'J)OUO �(�OW\GÇãDReserva 56:42-iH :98 • ��

RECEBE DEPOS! I OS
= __ �

��f) " _l __OS t [C!._ satisfação de Por áto do sr. Governador do
Rua Trajano, rr 1 sobrado! PA6Ai..mo 05 comUniCai que o �� l __ � ,.' lO! �1"TPraça 15 de •. / Estado, foi promovido ao posto

Telephone rr 1548 t C' •

I' r:'" D 11/
Nov- mb-o Ir 2,1, ros a't is do conhecido Café e I d� major.med:co. da Fôrça Pú�

II
;)EGU.[�TL'::' jUhOS. I Restaurante E<'irnla, .d· põe de confortáveis e

ben.l j blica, o sr. dr. Vitor Mendes, que
._��� • _ .....

m��, Cle Limitada 5-!. ala
I

I
mobiliados quartos, 'Sem pensão, com banheiros, tJ

vem exercend? ha tempo as �un·
, t CIC. Aviso Prcvioô] ajs 11':/ telefone, banhos quentes e frios.

II ções de medico daquela briosa

Accac iO M�- I Prazo Fixo g.!. ai:' I ;
___. .__

corporação.
· ! à____.._AASi!�_� J ."-===- -

:::::::..,:====
rerra tem seu escriP-1 �"""'''''=��J<J[�'''''�",,'-� I�Prc,tc. ';:,,'0 contra cs rains 'I !llI ......;nneniztório de [advccacía á rua

� � VIUVA NOCETI partici- �' � ter-.- ::::�.. t:��C":; rr�aieficos �.:.. !!,.!m�1i =����
•

� Í!1.� pa aos parentes e a- ri ,It u' s I h GRAT' S
f:

Visconde de Ouro Preto r, � migos que sua filha �. f�! m inte"':Ssônte ro eto �l'
.

i '! � LANS PARA BORDAR
,,� llD \ � • �

não tem rival. Grande sorti�

n. 70. _ p'no,'p· 1277.-' ��,� contrat�� "�asal'1cl1to �,:' r L5t(_? u;·: folhC"o, ào Pro'. BUfHL, inoica a V 5. ôe

I:O'I� mente de COtes firmes.
. �

J!J ;' � mo pooe ú p,'oí'ger":,,p efic:C'z.mente c:ont,"G 05 raios malignos

I ��
com o sr.

�. t, que ",mrllw;n ao 5ól,0 e qUI? ,,00 a origem oe muitas àoenças,
Caixa Postal, 110. [,� f...lf/edo Vitor de Ara.UjO �.r � como:

Rfumati,mo, gota, Ísá.ias, astralgias, ciatica, epile�
�J1ARCAS:

[��!"',.� 1·····<I-Ak··U"�R'AC2:'.?'"..:;:;:�·7� �'.,. t' .

I d '- ' .

1-
ALlCF:M�.'AARIVIAIE,LMIAA'RAINUAR,ORA,.,=- J�.

I;:;' �I p5lc', (ores e ("'.oeça, t0nturas, a�ma, IDsoma, ,.

� I � 'I [. �v rlgia, anôna pectoris, raralisia infi;\util, zum� IV'ARGARI DA
Dr. Ivo d'Aquino It��1'11 AL�REDo.L�:;;�'; b:lLs de ouvido, arterio scleros�, doenças da bilis, A rd b"

B��:��;U I �::;;::::�� ��rv�:id:;r'pri��:aa:o v�nt�:xig", cancm. d;abe'e"

I
'

ven c�s�:s oas

5i v, 5. ['!C.á c)e�:jQnimaào, CC" falta aI? energia e à!Zs2ja r�c:u- Fazer um bom
Esc!'iptorio:-�ua 15 d� Dr. Pedro de Meu u �I' �e���i �Rc�,��('ç'f..�3rç�O��1�r 1"o�"v��ig5o �o�';-����T���

j'
anun�io e c?m �rn-Novembro n. 50

Ad\i.'09'(lU' , .

r
iT

..
1f'LCfl['()Cj. E' Ilnviaôo fíf,r T15, livre. 11!Z port<". Toàos os

..
pia divulgaçao so na

(Eàificio roixa Agric:ola) ,-.

, P2Õi(}OS ôlZv,m ser ôiriqi605 á rasa f: àitora R. H",rmann. '

TELEPHOt-�E, 58 �::,,",,�::l�'1O��.� ,.��: ..

� .�'� � �'I __[�"'�' � raixa Postal n. 875, PORTO�fjLE6R� A Gazeta
---

__,===:= "==-,..,,, f�.·�:�-;a';;�ia-�e
L

�.I; 1 ;', .
'l..�•. e .J_'

- -

"'_='1!"""""�C��,"_.'.
_m ...-,

.

Ge.:.o.O.lI!I , : �.� Dias part'c'�a, aos pa - ,

1 }.'. '. .

TB
Dr Ade�oal R. :. �.'.� ren,tes e pessoa� de

sua.,? _"-'I ""

Ç]., {r,�,=..". n'
'.

E",'," IR:O
$

da Silva : �� amIzade, o COl1tl�to de '!;/ f?r �l' � ,�Ü � j ,=-ai ' "
f\dvogado i � casamento de sua filhq

.:
k. �-;.. J L -?' >�,I ti Jj �_ ',' •

R C M f· 10 ( b) I: �� Maria José Dias com o ,ii
L� •

ua om. ara, so. i ij M I P
.

D ' .,Fones J 631 e 1290 J � �;: anoe erClra uar-

t: :J •

'-;e�:�;���;�-i �@>� M=�:::�r! J {; (w l, @ S § :LA S (1) RT E I O I
E I �'r..�

ODr. Osvaldo Silva li � apresentam-se noívos ��J fb e: r'"";,
r_

�.,r l S�(ít:\ r 0.� r�,.!...

fi
...-�l�.".·····uu.

.".' � E':'�.._"'_ ..7,1 A··L"S t·� � � foolis .. 25-1235... tffi J!� til . .1'"' �
I L ,H ! ,\J�l 'lj : � '. ljJ ','

" �a )O( AI:" ......-,\o-...",;.'��'r� . r-�If" ",.._._ r.-q.���,,�,j .- _ _ � __. �J _ _) ...... L; t]�;3. i' ..

f' 1l!��-�Go!!.�� �",,���

I

: "'.... � !!!' .......--��

III Dr? F'�icardo !
RUA TRAJANO, 33 fJ'1 GottsrnéJt �rl I ITelefont-, 12íJ7 � /' .

'II EXl 'dchdeN?a cblinic;,à d(op r!ospi- I .J�
� � ';""=�;; I, ta e ,ürn erg, roressor 00
_

Dr. Renato
_

IllIndólg Burkhardt e Professur j �;==Barbosa== I Erwin Kreuter)
ADVOGADO I � o 00 � ••

I r.;.sp�@J�mha Ei"m CW9.!í"�,�
Rua TrajaRo, 2 (sob.) r �er�!

Fone 1325-Aten.:le cha- I

,alta cirurgia, ginaecologiq, (do-!,mados para o inkrior.
= enças daô senhoras) c partos,

PASCHOAl-SIMONE S.A:-I cirurgia do sistema ner.voso e II operações de plastJca
LIVRARIA MODERNA 'I I

E'unClaOn IZm 1886 i' CONSULTORIO-�-Rua Tra-'I I-

N lQ d 10' 12 r.<f� Ex;"ge arDenaS A contribuiça-o de �Rua Felippe Schmidt r.' 8 Jano '.
\.- as as e

'.�. �das 15 as 16 112 horas. 'itl 1$000 paü-a cada sorte�o •
TELEF. 1.285 �� fi

I RESIDENCIA-Rua Este- �._•.',.m.'�.; ,rr��r?G�DtgQTI��O�! �nscreveí·vos!:ves Junior N. 26 '1&
� -

•

!� _

TELEF. :�3�__.. 1 �.�r.:::.'"::,,;., .��_-_.------�...oe.:

IndIca:

Advogados
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto, n: 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Advogado

ADVCGADOS

Pr.Jinios EHl1 mercadorias

00

Por i$ooo
COIl' esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

OL'-�'- O�TO MUTUO PREDIAL I

/:<1. �rFIHE�D�TO MUTUO PRE-
� n i i r."..., deSt{l( a-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de �ntr(lr]a é accessivel á todos-2 $OOD

Tvpographia. Estereotypia
enc:aôernarão, Pautação, Tra
balhos em Alto Reievo etc.

Caixa postallZ9 Tel. auto loD4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

�

COR E
r-
/

f

--

NAO
I_

t

I

:! í
---r ---I

• J \
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Tranquilizadoras declara
ministro da Fa-ções do

zenda

RIO, 2-0 ministro da Fa
zenda sr. dr. Artur Costa as

sim falou ao Globo.
-"O GLOBO póde estar

certo, e disto informar á opi
nião e especialmente á elas
se dos funcionarios públicos,
cuja competência, virtudes e

qualidades sempre tenho es

pontâneamente reconhecido e

proclamado, que eu estou se

gura de que sejam satisfei
tas as aspirações do reajus-
tamento, porquanto o govêr
no está disposto a não pou
par esforços nesse sentido,
e espera vê-los vitoriosos.

>

E' iSSJ pelo menos o que .

.' __ _
�

lhe posso informar, apezar �'�
de não ter sido examinado ainda, com a calma qu.e o as

sunto requer, o que ficou realmente do projéto apresenta-
�, do á Câmara, depois das inurneras transformações e

MONTI:.VIDE�.' 2 - O emendas apresentadas pelo Senado."
sr. José Espalter, rmmstro das re-

_

[ações exteriores, informou á A- O
gencia Havas que não tinha ha
vido novidade alguma sobre o

-iaso do rompimento das rela
ções diplomaticas desde o arqui
vamento da segunda nota que
lhe fora enviada pelo sr. Min,
kin, representante da Russia So
vietica.

O chanceler declarou que igno
ra olicial.nente o protesto dirigi
do pelos Soviets á Sociedade das

Nações.
O sr. Minkio, segundo decla

rações feitas a um redator da
Agencia H3.Va, embarca amanhã
no «Milssilia» com a a sua Iarni
lia e com o pessoal de legação.

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

o chanceler
Uruguaio con

sidera a ques-
tão liquidadaA voz DO POVO

Tomou posse
hoje
Ivo deo dr. Aquino

Teve legar hoje, ás 11 horas
da manhã, a posse do novo Se'
cretario da Viação e Obras Pú
blicas, sr. dr. Ivo de Aquino, es

tmdo presentes além do sr. Go
vernador do Estado, todos os Se
cretarios, altas autoridades e gran
de numero de pessôas amigas do

empossado.
A posse foi-lhe transmitida pe

lo sr. dr. Celso Fausto de Souza )

em curta mal' brilhante oração
em a qual realçou a bela e magni
fica expressão catarinense que é

o novo Secretario, congratulando
se pela SU.I. escolha e desejando
lhe as maiores Iehcidades,

Fala o dr. Ivo
Aquino

de

Juizo de Me.
nores presiden-te da

bléia
Assem-

entrou em gozo ,ie licença
na Diretoria dos Correios

e Telégrafos
Apresentou-se ôntem á Dire- prêmio pelo prazo de seis mêses

toria Regional dos Correios e Te- para tratamento de sua saúde.

légralos deste capital em virtude do
Tt A t

·

d Ien�erramento da sessão le�islativa, e. s e ro I e
o Ilust�e .depu'ado Alt�mIro Lo- Arantesbo GUimarães, presidente da
Assembléia Estadual e primeiro
oficial daquela Rt"partiltão.
O deputado Altarmro Guima

rães, logo após à sua apresenta
ção entrou no gozo de licença-

Por decreto do Governo do
Estado Iôram n�omeados Comissá
rios de Vigilancia do }Jizo de
Menores da Capital, Ali Pereira
Oiiveira, Alvaro Fragoso Nilo
Jaques Diss, Ervin l(üster e Ran�l
fo Souza.

A vingsllça
de Moscou
MONTEVIDEU, 3-0 cs

missariado do Comercio Externo
d � Russia comunicou para esta

capital que, a partir de ôntem,
era proibido no territorio dos So
viets comprar mercadorias urugua-
las. CONFRATERNIZANDO

Devido t, esta medida do go-
verno de Moscou a Sociedade COM OS JORNALISTAS Foi escolhido para oficial di
Uruguaya [uyamtorg liquidará os

.

. gabinete do sr. dr. Ivo de AquJ
seus negocIOSo no, Secretario da Viação e Obr4
tem revelado altamente eficiente OS "pais-da-pátria" pilhe- Públicas,ojovemconterrâneoJoã(
e proficua, riam e fazem "blague". Bom.

iA' frente do Departamento de
d mente, de estar fazendo discurso

Dr. Ivo d'Aquino, Secretario Obras Publicas vejo tambem um Um voto e pezar pelo paralelos, mas foi muito cu

O sr. dr. Ivo de Aquino, res- da Viação e Obras Publicas antigo discipulo meu, I) que me falecimel1'Io do ano primentado ,pela nova prorrogai
pondendo ao dr. Celso Fausto, leva a meditar nos anos que so- ção conseguida. Faltou o sr. Bal�
pronunciou então a primorosa ora- magistratuta está aquele grande bre mim passaram. V e I h o reto Pinto, o que diminuiu can';

ção que segue: lutador, não só cumprindo o seu Impossível é neste momento de- sideravelmente, o numero de ora

«Ilustrissimo Senhor Governa- programa de idéas como o seu senvolver o que teremos de fazer RIO. 3 -. Foi uma festa en- uns e outros, os que recebiam e os dores. O sr. Celso Mlchado fo
dor do Estado, Senhores Secre- programa de realizações a desce- nesta Repartição. Cumpre-me, cantadora a de ôntem, no res- que não recebi_am subsisidios. lobrigado a justifi�ar o destaqu
tarios da Fazenda e Interior e Jus- berto e desassombrada,mente. por ora, sómente, agradecer a gen- taurante Assírio. Quasi uma een- O sr. Joao Neves contou de certas d1Sp051ÇÕ.!5 di reler
tiça, meus senhores! Santa Catarina tem deante de tileza daqueles que aqui vieram tena de deputados e consistas par- uma anedota de Mahatma Gandhi. ma do Ministerio da Ebcação

Grato me é, sobretudo, rece- si problemas que clamam a aten- trazer-me o seu abraço de para- lamentares sentaram-se, amisto- E lá ia o representante flumi- O sr. Café Fl1h:) não tratou d,'
bendo das mãos do meu velho ção dos administradores e ninguem bens. samente, para um almoço de con - nense a aprovar requerimentos, sal d� sua terra. nem o sr. OI
amigo e antigo condiscípulo o sr. melhor do que o atual Governa- Cumpre-me ainda agradecer ao Irartenização. Em uma das mesas aceitar justilicaçõe: de ausencias, metrio Xwier falou dEU ultima
dr. ,secretario da Fazenda, este dor do Estado, com a 5U:l cul- ilustre governador do Estado. a do centro, o sr. Herbert Moses promover verificação de votação, eleições em Dom Pedrito. I
apartamento que até agora esteve tura e, o s�u espiri.to de justiça honra que acaba de conferir-me e conversava com os srs. Pedro etc., quando o plenario aprovou não houve nenhum incidente,
sob a sua direção. poderá realizar aquilo que os ca- a coníiança em mim depositada, Aleixo, João Neves e Euvaldo um voto de profundo pesar pelo lamentar ...
O ilustre titular da pasta da tarinenses esperam da sua ativi- podendo Sua Ex estar certo de Lodi, Num canto, os srs. Otavio falecimento do ano velho. O sr. E. ás 14 horas e 30 minuto

Fazenda, com :verdadeiro sacrili- 'dade e da sua administração. que serei antes de tudo um leal Mangabeira, Acurcio Torres, Argemiro ZilLermann levantou foi encenada a sesão, de vendo s

cio e amor a causa, não se p':>u-'
� A mim me compete coordenar servidor do Estado e um ho- Adalberio Corrêia, Assim por uma questão de órdem, sobre o convocada em breve, para trai!

pando a esforços nem a sacrificios, os esforços daqueles que têm de mem que empregará seus melho- diante. Não havia cardapio. Ca- pagamento das despesas. O sr.

1
di intervenção federal no Mil!

trouxe até esta data uma de- realizar essa grande obra e eu res esforços, para, conjuntamente, da qual pedia o prato que ape- Diniz Junior foi acusado. injusta- nhão ..•
monstração cabal não só do seu me sinto bem feliz ainda porque realizar pela nossa terra aquilo que tecia. O 'r. Acurcio arranjou iF��OO��������������������;

desejo de servir ao Estado, mas á testa da Diretoria de Estrada� os catarinenses bons e SInceros uma sirene. E, imitando a voz I� COnCu rsQrr, li
lambem fazendo uma demonstra- veJo um colega, cuja atividade se desejam, do velho Andrada. abriu os ira- ��.

, ,

-Ição da sua capacidade.
�����������������������

bolhas, e� �Jtn) dia 2 de Jane': � dos c� N E' �,c/,,�ÕR(!)Ut�s"rarC::'Ô���r:�m;/J�os�oc�I:::; II Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre d�:n� r::moel:;, H:trtdM:s�:, � VOTO UII �h��;;'a" ," "I Iamigo e chefe S1'. dr. Nerêu Ra- I Pasta SUL B I O L que saudou, entre advertencias da 'ij ff0� t: .;�: i f "-� i;
-

mos, sinto-me verdadeiramente mesa sobre a escassez �o tempo, ; ;;"'� ";:,;",", 11 :,�:nr:doo�i!:;:Ç=:" sO�e; s::.:?;� A' v?:�:ul::O t::a:A�����acias e casas dt��:;r:� t:':a:�:iro�c?i���� t Assinatura ---{'vi! I ",'�:! i;
de emprestar ao meu Estado os

L de perfumarias.
mente lidcr da minoria falou a se- � :iCt��m9P"'d!A ofAzETA

meus modestl)s serviços. Feliz, 50- 4 guir. Discurso serio e honito. �L I '-'-�í"'- .. '> <:�:,

hretudo, por ver que na suprema Exaltou a solidariedade entre ��...����"!���
>

--....�.....�...... .....,.""""" ......
-=-: -=- ���� ..��ItI;I�

Encontra-se nesta cidade che
gado do sul do Est.:do, o distinto
conterrâneo sr. tte. Asteroid
Arantes, brioso oficial da nossa

Furça Pública e operoso prefeito
do município de Araranguá.

Nomeação

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

EXijam o Sabão

UVirgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. .0 Jainville

(MARCA REGISTRADA

pgis CDilserva e d&sinféla sua r-oupa.
.................................... .. _;

...�_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




