
Sem quarsquer Ilgações politicas.

r·lJ(�t
,

, ,

00

Em poejer da policia Cal��[OCa o
cornunista da �\.rnérica do SUl.

'0'reo mentor

RIO, 7-Alexandrer Millkin,
mir:istro soviético, passou &ntem

por êste porto a hordo do 'Mas
ália. Durante a permanência de)
navio na Guanabara, o �r. VI n-

,

��kin trancou-se em seu eux:!oso ca
l
i.' . marote.
. "

,

RIO 7 - Com a p. isão do perigoso �terrorista Harry I encontrada, á a'tura do ventre, uma bala de revólver encravada. Por isso, Harry lhe dirÍg;a uma carta, de texto altamente
Berger, orientador do movimento comunista nos países da América I Na mesma ocasião foi detida uma empregc dnha de cor :.ltel essante. Nessa missi la, dava mosti as de sérios receios a respei
do Sul, a policia apreend:u o �r.u arqui:vo intEre3San�0 o ccnhe�i- preta, muita viva, que �s per;;unLls do capitão lVlir&nd 1 Correia s.ó to de que lhe" '\ iesse a acontecer. Animava a companheira. ao

mento desses documentos a ação internacional dos soviets e. p.m- respondeu ':jue nac'a sabia do que seus patrões conversavam, pOIS "esmo .empo que dela se despedia Falava das leis especiais de

palmente, no continente sul-americano, onde figura o Brasil em se mpre falavam em lingua estranjeira, repressão ao comunismo que vigoram Em nosso país, inclusive á de

primeiro plano. O governo, além do mais, ficou senhor de todo o Pouco depois de ser preso, l Iarry f\_r;;e', bastan'e apreen- estado-de-guerra, deixando entender q,l� recr-iava ser fuzilado.
plano temível da politica mesquinha e rapace de Moscou. sivo, quiz fa.lar á sua C'P' ,W, o que Íhc foi nega 10. O capitão Na referida carta, Hêmy Berg,�r fazia "inda uma revelação

A prisão de Harry Berger veiu provar que esse perigoso Miranda Correia fcz-Ih,� ver qUe só por '11 �o de carta ou bilhe- sensacional. Anunciava simplesmente uma grande revolução comunista

el-:,mento. �e negr�s c�edencidis era � orientador -:!a campanha verme- t� pode.ia se comunicer com Machia Lr;w<.yki, lambem incomu-/112.l China, ��ra = ano. Tudo isso c,om !al simplicida�e qUI! faz
lha distribuindo dinheiro a mancheias. nIcavel. oasrnar e da a Impressão de quanto e perigoso o terronsta.

Ele era-a diligência o provou-i- o zelador dedicado d/JS '-'-----------

interesses de Moscou corno mentor de LIIÍg Carlos Prestes, evi- J-�" --:l /1�'-�r--:-"00:,
t[!.n.d� (,ue. após uma vitoria se ba��:asie das id�a.s romunis�as para I AI' l�i:;2!f,/ fr:.�:�-,!' fi"".,

� �:�.;.
_"--��\,j"�j'du Iglr sosinho, ou com seus auxiliares, a politica a Surgll, caso _-c._:;."1'�m>:-- �'�T

. '__),,- _� ',_ ,.-.7
J' -;;1 :J' J

.'.

vencesse a masorca nelasta do extremismo. !.t"·- .
_:;1.,,/:�' r -�' ,-��> v . 7. t�- Y t<,���}

�
- - & _ Ir "- -

. �/I t�-;.�'1Foi apurado que Harry não era, como dizia, consul norte-
-�:i" ,: �� �-;;i""���

americano em disponib.ilidade e licenciado. pa:(J. residir longo tem-r A '%.ffo� � (.:) fs�C' 'q�;o
po fóra do seu país. rratava-se de lU"! indivirluo polaco alerr ão,

- �. -"'= � � -

naturaliz�do norte-americano e nada foi possivel apurar quanto á Prcprietario e Diretor Hesponsavel JAI RO CALLADO Redator-chefe MARTI N 1-10 CAL LADO JOP.,
sua profissão. - . ------

Harry só vivia com su \ esposa Machla Leuczyki e u na AHO II I FloI ianopolís, Terça -Icira 7 de Janeiro de 1936 I NUMEHO 409

.cr.ada e é um homem de grande cultura, pol.glota, muito vivjado e

-- -- -------

havia chegado ao Brasil no mês de março do ano passado em

companhia de sua e�posa.
Teria percorrido diversas capitais sul-americanas, na Ar

gentina, no Un:guai, no Chile e estivera antes longamente na

Lhina. Seu passaporte era rico cm visa da varias procedencius,
Com o cerco, busca e apreensão no prédio onde residia

""; 'J�
Harry Berger, conseguiu a policix descobrir o maior dos elem. nto s '-" j --- WASHINGTON, 5-A Se"
v, rrnelhos no Brasil, o glande con r A -ur do preparo e prop2� (�@ JU1Hl,..� �TI Gem� :fi) I de de Dagab\:r foi rcduzid� a um CIDADE DO VAT!CL\NO. prema Certe de justiça dos E�-

d d
.

t de t d f it I, .

montão dê Hunas, por ocasião do 7 -O paí,a recebeu em audien- tados Unidos r-solveu hoje oca-gan a °Almovi�
en o. dremen.Js

e

é..lf
os

J; � ,r.:Sf'1 � l i� rr�1 � bcmb ud,;io de sabado, c t-rcei- cia do' d".<;r�. d •• d.:'\. monsenhor /llol'- I" 1
.

�m de mu-ros scument ie Cl(l::IO'. ql� e;t-o n:ll es-; "'t1, .... , .... .. �U'íW . � - ,. n w reatlve a el que creou a

tuda10s pela policia, foram en::ontndo 17 co:1tos de cllOh ,'r,l I
'o qu' s� efetuou na semana p s- si l\1asdla, núncio apostólico no Administração de Ajustes Agri-

brasileiro e diversos paises. COMMUNICAD') N. E9 sadl. Brasil. colas, pronunc:ando-�e pela in-'
O arquivo de Harry const;tuiu a revelação incont este dns

I n.OPvlA, 6. - O l\lar::.ch". A pOr ul"çâo evaJu-sC', ao prc· constitucionalidade dessa medida
J •

'd d
.

d
'.

I
,-

d l' I f 'I s�ntir os aviõê:", de m�doquenão P'�r� v'ni�snCI'ar I '1
. . .

dsuas granJe3 ahvl '1 es comUnIstas, o seu alto e Importante p'lpe 51' og,'o te:: 'gra a que LUC ,'C
�, � .;A C,i Ev.;. eglS atIva, a mais Importante e-

, .

f " :l ,�lve morks a lamena!r. '?i G d d Iem outras empresas,deixando claro que a su" viagem á America .1QVerSa!IJ�) oram ';'pelle os em fJe- 50 na .I--� �.- dZ "3ta ci�ão s a ministração hooseve t,
do Sul obedecia aos mesmos proDJsitos qu'! ditaram a que fez à ]UCG0S ChO'lU.o5 contra fi" nossas

t t' d' QUE TEM LARG/\ CIRCU- tendt!nte ao auxiliar a lavoura d�
Ch' b Ih

.

d II d T ,. Acampamen O e lope I�- ,

,10 1 e que os seu; tra a os eram aproveita os n:ssas cxcur,õe;;, patru 1i.lS no sector ,e e r Olep. truido LAÇÁO EV1 TODO E3-
.
ai;.

com? os de u:n técnico que se revelara na articulação d \ rêde co' I �eI�') da con�l�i"ncIa de G"a})� 1· R�MA, 7. Se�un,Jo um �
TADO

Essa decisão dJitiu desastro-
mumsta.

-I "OfiJ, o Che�a. De nossa:, •. -"
I :O'IJu,J,,'ddo ohw:d. maiS de 1501-- ---_

sam �nte na Bolsa do Alf'odão. on-
A diligenci,a nã� tré'��correu • COl� � ne�e5sa{ia calma. L�s I �om�ara� �ois asc��,�s. um_.�fi�iall etiopes forclm ,mort?s, e feridos quan- DOM!NrADA A REVOLTA de se verificaram cenas tumultua-

go q�e, seu redut'J Ia ser I.nvac.do, ten,ou fugIr pelos fundos, ma I � �m s�.�cido nac_u.al e b�a.am
l05 os gu -rrClfCS ouoats levaram a I DCJS INDIOS NO I

rias e outros mercados de pro-
a poliCIa estava atent:1.

'I
tendas OülS ascafOS. f

. 1 • � ÇQU.4DOR dutos, Sendo que no mcrcado de, <�lto a (! t"Ulção ue um acam -

u.

Os es�ampid')s do revólver�s adv�rtiam, naturalrre üe, a Har- N�) "frontlf da Somàlia gu:pos pilny'nto ddS proxi:nidades de Are." I câmbio \'erificou-se bT'lSCa alta
ry Berger, que era, de�necessaria q�alql1e, ier;taiiva de resistencia o� \ de, nos30;. dubats: ocuparam n1õstes ,i, á m,;rgem do rio Cande Duria, AZOGUES, 6 -Os indlos de ! a 5 pontos. O algodão 5ubiu
fuga. Entregou-se a PrlS&O. Junto a parede em que oe encostou fali ultlmos ?Ias Allll�_O, I�e,rt�o do Ca-

1.Q. frei!.!:: da Somalilôndi?, nos Azogur.s entraram ôntcl11 na dolar e meio por fardo e o trigo 2

Fo'9e a f .

.tmm-. _ Ui!f"é "'.JI . 1'f'.!Sl .'

__!l! nal DOTl'l. na. reglao P'd".a .Coto.- dias I e 2 do COf!ente. cidade, dando morras ao go- centavos.

� � hJ.la� te ue

1\ Apenas hVemas nobcm das As perdas italianas fcram de vêmo e pretextando que o

1.-a to....la D 111111 01'. Ilifi\ �� � I"lllíil �, concentrações abissinian existentes 5 mo los e 15 feridos. esquadrão Fabres Cardero,U 1111. UI.,." 'lW!;1!1��
la localidade ARERI á direita ía ocupar o convento fr;m-

. Re��sumiu a d'r,ção do sema-j:lo Canal D(Jria, no dia lo, e 2 OS ITALIANOS FORTIFI- c:scano, transformando o em
fIO Craade de Blumenau o nO,;-1 elo corr�nte mez, os [lOSS05 Clubat. C \�.;l O SE I OR DE DOLO c,lIa:'t.:l. Os inj:os revoltados,
Sã co!ega de imprell'<l sr. dr .. H?oiadD5 por carros de assalto, (1- ROMA, 7-:)(l'l:1e-se qu� a, C'ljO nU:11:::-o s; e12va a 2.00J,
Aquiles BaIsini. cança;:am

.

ARERI e atacaram o duas divisõc:I italianas recentemcn- e que dedilaram pelas ruas

D .:amgo abi:;sinio, que expugnaram te chegi\da, ao 5etor de Dolo, n.l da cidade armados de pàs-2
Os se rv Iços (! destruiram.- O �dversafl; dei· fre.:1te sul da Etiopia) sã'} a "As- picarcLLs, vivavam a rciigião
de transpor-�Ixou no terren� maIs dç !Ji)-en- <ieta", inrçgrada por 15.000501- católica e davam morras não

: tre martos e fendos.- De noS1 par- dados do exercito, r: a "Teverc», so ao g wêcno como tambcm
te {-je

.

oase a-:. re ti'vemos um' soldado nacion:d e d 12 nurlJ
.

aos Illaçonn e s(lc'ta1!'sta-- :tU� c.omprecn e ,,_. carllisa;; , ;::, .• ::J.

ge j ros \ {rez d:lbat, e um ascaro mortos e pretas. 3endo que (',ta ú!tima foi Um batalhão de sapado-
A antiga Empreza Auto-Via- ,,'!inzf! dubals feridos.- �. d d C'

.

r�s rc·'tab ,'Iec'ell a ca!{11a1- re,lfa >l e �ln�n1!Ca. .....:J
-

�
,

ção Limitada vendeu os seus vei-I A aviação foi ativis,ima em to- Con!uanto :-l�,J têD.h:l ,id l :ti,:- \ pr;::l:Jcndo 70 cabeças dí.:
.:ulos à firma Sardà & Cia Li-I lo o IIfronlll.- da confIrmad'J. diz-se que a diVI- motim.
mitada, que superintendenciná o:; são «TI �n')P>, ú'1;ca un�d.ldé mo-

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

serviços de transporte de p�5sageir(\:; Reduzida a ru i nas torizadl du ex: reito itaEai1(), tam-
cirwlar, Saco dos Limões, AgrJ- b' d b t
"

.

IS \BABA 7 A' 1
em :,e, '\ (nVla-.1 r':vem,�n,� pa-

nomlca e Estreito. AL .' ,- c .. �_-
fil a S ),r:alibnJiJ, tendo sido
lemhraeb que a aludida divisão
estacion;m n<! fro:1teira d'! Aln-

Declarada ínconsti
tucionat a maior ini
cativa de Roo

sevelt

NOVA YORK, 6-Diz-se
que a senhora Dwigl t Morrow,
sogrado aviador LindbeJgl-" a 5U.Il

hlha Constance, c:u� foi alvo de
varias ameaças de sequestro, se

guiram na ultima sexta-feil a pua
a Europa a bOido do transatbn
lico alemão Bremen,

Sa dos Traba
�hadores em

Armazens
e Trapiche,>

_p�__�imiiiiiiii����mii:::�- -<=.........,.,..,.

a oi"'ielitadhmr de
para ai AmE)j�ica

tria até ln cê{"a d-:: um mê,;, en

r� t!ID9iC©�g l
contrando-se atualm::nte na Circ-

d® StlEJ InJi�a.
PARA OS ESCRAVOS U

CERTOS

OUF�O PAR,A
A iTALIA

Realizou-se, ontem, na séde
social do Sindicato dos Traba
IlH.dores em Armazens e Trapi
·-:hes de FIOfianopoli�, uma assem

bleia geral que deu p )sse á CJ
missão Exec;,;t:va e procedeu á
eleição para a nova direto,ii\ dl
qude sindicato trábalhista.

Para presiden'e foi eleito o sr.

J o:;é Caminha, escolh�n.::lo os seu i

auxiliare�.
Nessa reunião falou o joven

'lcadêmico Salvino Fonseca. re

Jresentante da Caixa de Aposen
radoria e Pensões dos Trabalha-
10'es êm Trapiches. dissertando,
longame!!te, robre as finalidades
da Caixa.

Passou IleSo
Ria a sr.Min

kin

Concurs.) de Beleza
dos Coroados 1.�10. 7- "A Nação» publica o seguinte:

A Bordo do MassiUa. p1SS0U pela Guanubm-a Ale:�iindre
Minkin, o embaixador vermelho. N.1S m,Ihas d:l polícia, caiu um ou- ROMA, 7 - O �r. Enricc
tro agente de! Moscou -Harry Be�6er. Este vivia ti tripa fôrra, bem GardJ, mini'lro "b República d,
ínstahdo num d05 bairos elegantes da cid.1de. Trata,-;.e de um tecni- Sã') Marino, un Par:s. envioll ao
co espel.ializado em promover rebeliões no estrangeiros pJf CO'1t, prcsid�n!"! d,) Conselho, senhor

Id(IS Soviéts. No seu arquivo. encontraram as autoridad -5 copiosa e 11:!ltÍto Mussobni a qu mtIu de 20 I Durante () exercicio de 1935. a AJfandega desta Capital
ínteressantissima documentação que virá, cerLl.mente, um día, á luz ;ui I. liras, como dOiJç,'\,-:. p�ssod I a-recadou a imp(,!' an :ia br:o.ta de 5.300:825$100,. e a Mesa de
da publicidade. Era a e:,ses esirangcljros que se queria entreg'\f os para auxiliar os escravos hbertm, 'i.endas d.: hajaí teve uma receita de 3.697: 182$700, ou se

destinos do Brasil. A eles prestavam ob.õdipncia céga os brasileirm pelos it111a110s na Etiopia. ja um tot:ll de 8.998:007$800. H \vendo essas duas repartiçõe
empolgados pelo; credüs exotico3 cujas ativirladc_:s conb'l/i. as í:i,t; u� O sr. M,:!ssobi remeteu im:,- iHecadado em 1934 a imporhnci'l de 5.8:30:717$700, resul·'
ções vigf'ntes Mcscou incentivava com lH fUdS prodigú.lidades, c' m J atàm..:nte o dinh.;iro ao mare- \ pala o saldo d_; 1935 a dIferença a maior de R&...•.•. ,
o ouro da corrupção.

• chal Badoglio. 3.167:290$100.

RO.'VIA, 6 ---O cheft: do go
vêrrlo italiano, Sr. 13.�i1it()
Musso,ini recebeu o emb::li
xador em Paris Sr. VittorL
Cerruti, que fez entrega ao

uLlce dos 0�1j�hs' de ouro co

ligidos entre 03 fraJcêses que
se opõem ás sanções CO:1tra
d ltalia.Realizou-se hoje, ás 16 horas,

a apuração final da primeira fáse
do momentoso concurso dos Co
r&ados. Néla foram apurados to

dos os votos em circulação até

hoje.
A ilanhã publi::,aremos. o resul

tado desta Plimeira fáse. Confor
me fl)i noticiado, a segunda fáse
será iniciara em lo. de abril pró.
Xlmo.

AS RENDAS

I'" .
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmaceutlce

renunciará
, u estranjeiras

agitadores

", " ,\ i·, '�
•.. , -':'

)

I
I
"

RIO, 4-0 secretario par
ticular do general Cristovão DIA 5 DE JANEIRO DE 1936-S. SIMEAo-ESTELLlTA

Barcelos declarou a um ves-

�!O, 2 (Pelo Correio)-�re- pertino que o seu chefe re-
1761-:J\[ascimento do historiador Bathazar-Na

cedido de uma longa exposição, nunciará ao mandato de de- capital da Bahia nasce o illustre historiador Bathazar da Silva Lis

em que estuda a ação p�l�tica de putado até o dia 20 do cor- boa, irmão do visconde de Csyrú,
certos el:mentos estranjeiros �o rente, mas não aceitará qual- . .

Dentre as suas obras, quasi to�as sobre ?ireito, botanica e

liosso mero, o deputado Negra? quer comissão ficando no Es- historia, destacam-se os /lnnaes do 1?_1O de [aneiro, em 7 volumes,

Lima apresentou á Câmara numa tado do Rio cf frente da Uni- publicados em 1834, quando o autor contava 73 annos de edade.

das .últimas .s,essões legislativas, o ão Progressista, na sua qua-
Falleceu a 14 de �gosto dt; 1810. "

seguinte projéto: lídade de chefe desse partido. 1765.-E ema_ncipaaa a capitania de S. Paulo-Do

Art. 10. - Serão expulsos do governo do RIO de Janeiro é desmembrada a capitania de S. Paulo,

������ ��r. territo.rio nacI.·onal os estranjeiros Fest.·v·.dade que pa3sa a ter um gover.no .proprio. .

.���w.G��S>.�G.OG*t que introduzirem ou procurarem d
_

1779-fi capitania de Santa Cathanna-Em virtude

I Vai con fitru ir? :I introduzir nas eolonias de que fi· e 5ao Se. de ordem superior deixa o governo da Cí\pitania o coronel Francis-

:=: zer�� part� lutas de corr(�tes bastia-a
co Antonio da Veiga Cabial da Camara, depois Visconde de Mi·

� politicas existentes em seus palses
randella,

��'�fJ�G de origem, insuflando o espirito I 1870-Fallece O barão do Triumpho-Fallece em As·

Siga o nosso conse Iho: �
de facção ou fundando com fins 1\ comissão encarregada dos sumpção, onde o exercito brasileiro acabara de entrar, ° general Jo-

� partidários núcleos que perturbem festejos em honra a S. Sebas- sé Joaquim de Andrade Neves, barão do Triumpho, que tantos actos

MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM , o ritmo da :vida e do trabalho tião, desta cidade, solicita, dos de heroismo praticara na kng,ll campanha contra o ditador Solano

ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES 00- G das mesmas colonias; juizes e mordomos abaixo, a fine., Lopez.
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU Arl. 20. -- No processo de za de enviarem os seus obulos, .. -0-

TRES CONSTRur ORES DE CONFIANÇA expulsão serão observados os dis- afim de ser possivel a realização DIA 6 DE JANEIRO DE 1936-0S REIS MAGOS

positivos constantes dos artigos daquêla tradicional solenidade re-

Confie a execucão de seu projéto 50. e seguintes do decreto núme- ligiosa,

á um bom arquitéto, ro 4.247, de 6 de janeiro de As remessas poderão ser envia-

I 92 1 .

das pelo Correio, sob o endere-

ESTAMOS EM 'ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA Art. 30.-Revogam-se as dis- ço ás ruas-José Veiga. n' 113

NOS _ENCARREGAR DESSE SERVIÇO I posições em contrario. e Esteves Junior, n' 184.

Preços modicas Alvejados pelos etiopes
aviões inglêses r juiz Dr. Aldalleito Ra·

NAIROBl, 5 - Sómente ago-
mos; l: juiza �a: Co�ali� Ferei'

Ira
tornou-se conhecimento que três ra da Luz;, 2' )UlZ primeiro .S�r

aviões inglêses que efetuavam um e= GercI?o Gomes; 2' )Uln

vôo de reconhecido ao long. Da. Augustinha Galluf.

fllj do fronteira. d� .

colonia de K�nya
'

Mo rdOmas
1 G com a Abissinia, foram alvejado

.G.-----------,e����.G pelos etiopes,
------��G.�--Oil••--------$e

"
I

Auxiliadora Predial
DISTRIBUIÇAO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1935, NO ESTADO DE SANTA

CATAR1NA E APROVADA PELO FISCAL FEDERAL DR. AYRl ON
MARTINS LEMOS, PORTO ALEGRE

(saldo) Blumenau, 5:000$000 1.768

Laguna, 10:000$000 1.644
Joinville, 5:000$000 1.634

(parte) Joinville, 10:000$000 1.621

(parte) Lages, 15:000$000 765

(parte) Blumenau, 2:000$000

LIVONIUS & elA.
Correspondentes

PLAN·O
"
A"

..-� •••• OG,�----_·<iI'!il

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto
ria de Higiene deste Estt:do, aceita responsabilidade técni

ca de íaimacia ou de especialidades farmaceuticas.
Cartas para Farmaceutico, na Redação deste Diaric .

3

Drs. Henrique Fontes, José Bancando o
Batista Rosa, Oscar Ramos, snrs.

D,=, ordem do limo. sr. Irmão

Acacio Morúa, Arlindo Pinto da vaien te Provedor, fiço publico que a Ir-

4.212 Luz, Odilon Fernandes, Raul
mandade de N. S. do Parto, nesta

4.118 Gastão, Gustavo da Costa Perei- Por ter bancado o valente Capital, após prévio entendimen-

3.998 ra, Adolfo GuirigÍlti, Edebbert quando se achava embriagado em
to com o governo da Arquidiocese,

3.994 • Moelmann, Raul Lopes Fernan- compauhia de outro, invadindo resolveu comemorar, este ano, a

3.884 ., des, Onofre Oliveira, Gustavo Sil- casas de negocioso querendo festividade de suc:J, celeste Padroei-
U .

B F' M') P b'
, d ra, pela seguint� forma.

3.882 • velfa, raz. IOrez:mo, 1 tO? o· o n.gar aos negocl.ante a ven. er

• voas, Mano Alves Ferraresl, AI� bebidas a força, 101 preso o m-
I-Dos dias 5 a 11 do cor-

e voro Tolentino de Souza, Jose divlduo Bertoldo do Amaral, rc. rente, novenas, ás 19 horas.

3 87 Xavier Vieira, JorgeJacques, Ira· sidente na Serraria.
II-Dia 12, domingo, ás 9

." 2
cí Brasil.

horas, Missa Cantada, com plà·
3.860 tica, ou leitura do sagra10 Evan�
3.851 A Comissão gelho.
3.834 Apedrejada lIl-A's 17 horas, Novena,
• Na� grandes lutas que desdo- Plática, Exposição e Benção com

• bram no campo da actividade 50- Rosemiro Marcos da Luz, re- o Santissimo Sacramento, át03

! cialou commercial, o espirito mo sidente à ma José Mendes, quei- esse presididos por s. excia. o sr .

• derno e bem equilibrado utilisa o xou·se a estlt Delegacia de q\J� Aicebisp�
'* telephone como a mais inprescin- seu visinho Joaquim Cabral, ape- IV-l erminada a Be�ão, e

divel das necessidades. drejou a sua residencia. imediatamente depois, administra-
--------- ção 'do S. Sacramento da Cris·

Instituto de Aposentadoria e ma, aos que estiverem devida-

d C··
mente habilitados.

Pensões os OmerelarlOS V-Em seguida, piedosa ce-

De ordem do Sr. Presidente do Instituto de Apo- �i:;:.ia da Coroação de N. Se-

sentadoría e Pensões dos Comerciarias, o Gerente da d
.

.' d
Para to os e cada um d-?sle

Caixa Local, nesta cidade, aVisa aos Interessa 05 que, 't 'd I d d
. C

., - F,t 1
• a os, convI a·se a rman a e f)S

conslJante O que determma � onsbtUlçao .e·.l�ra\, o lln- interessados, e muito arti,:�lar-
posto sobre vendas mercantis passo� de pnmetro do cor-

mente os frequeutadoretda les e�

rellte em diante, a ser da competência dos Estados. ctiva Matriz
p

Desse modo a QUOTA DE PREVIDENCIA de que N S ,'t' d t M
. ,

D t 183 dT
a acns Ia es a atnz po-

trata o Regulamento anexo ao ecre o �o. , mo I Ica- dem ser durante ás novenas e dia
do pelo Decreto no 55 será cobrada tao sómente sobre d f f d' 'd b'lh
as operações realiz�da� até 31 de Dezembro de 1935. As-

a es

aSa��m
os os I etes

sim sendo nas guias de recolhimentos referentes ao mês parCa
o

. t' . ndsmal· d d d
, . d' t d

-
onsls ono a rman a e e

de Janeiro (pagaveis em Fevereiro) em lan e everao cons- N S d P t FI' I'
tar apenas as contribuições de associados e emprezas. 7"d' J

o
.

ar

°dem193°6nanopo IS,

1· 6 d J
.

d 1936
e anelfO e .

Florianopo IS, e anelro e

NARCISO GONÇALVf.S Otilio Lisbôa

Gerente em comissão SecretarIo

Pontos

3:000$000
8:800$000

7:500$000
25:000$000
5:000$000
20:000$000
5:000$000
15:000$000

20:000$000
20:000$000
25:000$Ot�0
1 0:000$000

6:000$DOO
1 :000$000

5:500$000
: 2:500$000
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(Compilação de L. Nazareth)

Anunciar?
Corr.prae para vos conven- na A Gazeta

cer o formidavel e economi- e prosperar nos seus

co SABÃO INDIO. négocios

1738-fis passagens sobre o rio Embahú=E» ses

são da Camata Municipal, o Capitão-mór regente, Brigadeiro Silva

Paes, propoz e ficou resolvida a cobrança de passagem: sobre o rio

da Guarda do Embahú, proximo á villa de Garopaba, do rnunici

pio e comarca da Palhoç�. O Emhahú, cuja nascente se encontra

na Serra da Cambirella, depois de atravessar a [agôa a que dá o

nome, a 26 kilometros d� sua foz, lança-se ao mar, ao S. da ponta
d.l Pinhé"ira, entre os districtos de Garopaba e Enseada de ríritto.

1742-Severas instrucções aos batedores de indios
-O seguinte topico faz parte das instrucções que, nesta data, d.
Luiz de Mascarenhas, governador de Goyaz, deu aos capitães in

cumbidos da conquista dos indios cayópos.r->«Vende que o gentio
é pouco, o seguirá o dito capitão (Agostinho Ferreira Escudeiro)com
toda a diligencia, cuidado e valor. No caso que o gentio se renda,
sem nos haver feito resistencia, "lhe reservarão as vidas e nos envia

tão, ou trarão para eu determinar o que delles Se: ha de fazer; mas

não só rendendo e sendo tomado as mãos na peleja, os passarão a

espada sem distincção ou differença alguma de sexo.»

juizes

SIS. Jaselina Jacques Boit_eux,
Rosalina Costa, Maria Munari
Pinto da Luz, Clara Martins,
Maria Rosa Campos, Isaura Le
bo Klaes, Iracema C. Ortiga,
Dibili Carvalho Borja, Ida!ina
Conceição, Cora da Luz Me
deiros Egidia Cerreirão, Amalia

Gonçalves, Olga Gualberto, Ma-
Ontem, ás 19 horas, foi apre-

ria Luiza Souza, Maria dos An-
sentado a Delegacia de Policia

jos Carneiro, Amelia Monteiro,
vindo de Blumenau es�oltado por

D I A' H F r T duas praças, o sentenciado de no-

� or�e . CreIas .
_ornM,

e

!paS he- me Carlos l.ordim que por de-
xeira, Lair arrerrao, ana c u· ,

d C '- D I d
tI' terminação o apitão e ega o

e . Especial foi mandado para a

MOrdOmos Penitenciaria do Estado.

Irmandade
de N.SII da
Parta

Missa Cantada, No
vena e Crsima

Treska
FORMADOS

Jr. & Motta
PELA UNIVERSIDADE DO

DE JANEIRO

Rua Felipe Schmldt n. 2

Para a Pea
nitenciaria

Fazer um bom
anuncio e com arn

lola d ívu Igação só na

" Gazetz

RIO

(' ..

Blumenau,
Jomvllle,
Blumenau,
São Bento,
Florianopolis,
Joinville,

Contr. N, 14--Luiz Schwarz,
6-Dr. Hans Pape,

12a. Distribuição

Antiguidade

(saldo) Blumenau,
(parte) Blumenau,

Sem juros

«

N. 1.176--Joaquim v. Pritzbur,
« 138-Carlos Schneider & Cia.
« 1.089-Ernestine Koss,
« 493- Antonio Kaesemodel,
« 636-Alcides Caldeira Taulais,
« 207 -João Meinert.

Contr.
«

«

• «

• «

G «

•
•

«

«

«

«

•
•
•
.,
•

I
«

«

«

«

Com juros
486-Luiz Rischbieter,
494--Hans Kegel,
394-BrulllJ Ktllermann,
231- Erwin Seelbach,

Blumenau,
Blumenau,
Blumenau,
Blum�nau,

«

«

«

«

PLANO «9»
5a. Distribuição

Antiguidade

(saldo)
(parte)

« 4.021-Raul Deecke,
« 40038 -Hans Baumgarten,

Blumenau,
Blumenau,

Sorteio

« 4.091-Frederico Birkholz, (saldo) Joinville,
« 4.071-Ewaldo Willerding, (parte) Itajaí.

Por pontos
SERIE «P'

« 4.035-Ricardo Buerger,
« 4.043-Alvaro Sebolt,
« 4.172-Paulo Weeck,
« 4.152-Carlos Jansen,

«

«

«

«

SERIE «II»
« ti: 5.056-Nicanor Andrade,

SERIE «III»
« «5.516-Waldemar Sander,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1

Material em geral par! cc .istrucções:
Clmento-íerro cm barras, erragens ;-.::ra p01.l;;S

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
LOJ:ça esmaltada - appareihos" de iantar:- talhe-

res

Louça sanitária - banheiras
Fintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos (IS fips
Productos chimicos c �hé'�ma('{'ptir:u3
Conservas nacional e extrar reir, s
Bebidas naCiO!1aêS e E'xtrangeiras

----_

I'-Javegsção "H 0�c pc�p�,.._,·:-�,-é.>·pores
r' �

. � , F b
. � "''' I .

,'v,arla - a rica ce ueiO "F�ita rv-1ar1a�

AGAZETÀ

Secção !:fe
FAZENDAS:

Fazendas nacíonaes e cxtrange'ras para tr:rtJos
Morlns e Algodões
Lonas e Irnperrneaveis
Tapetes e trühos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergír
Lã em novelIos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortines e Cortinados
Toalhas e guarda-napos]
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

(Charutos «DANNEMANNJ

é:R')f3' ..&zpl N�cio\nal de
Fabrica de Pontas HRite

FUNDADA EM

Seguros Terrestres e

Incontestavelmente a PRIMEIRA
CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVFIS

;t RESPONSABILIDADES ASSUM iOAS EM 1934
SlNISTROS PAGOS EM 1934

Secçã ;:)�da
fERRAGENS: MACHINAS:

Machinas de benericiar .rnadelra
Machinas para oíficinas, mechanicas
Machinas para laoeiros
Machinarios.ern geral para a lavoura: arados,

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Maiores de. esplosão, l\IÍotores

eléctricos
Material e111 e-

geral para transmis8ões:lreixos,
rnancaes, correias de couro e lona
.rlcos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral

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

UaqHcepcke'" "Anna" e "Max.'
.. Fsalelr "Arataca"

�B70

Ma� itimo
dr..) Brasil
9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.-496:912$949

2.435.014:063$157
4.183:406$.605

Assinaturas

44$000
24$000
12$000
4$000
$200
$300

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

Apentes, Sub-Agentes e Reguladore:li de �vai"ras -em ��Ei'il5 C@ E�â�d(fj
ê) Brasil, no Uruguaí e nas prin�ip�ii praças 06tnmgetiri1s.

Atentae bem!

Agentes em Ftotanopolls :

Campos Lobo & Cía, A cortespondencla, bem como
os valores relativos aos an

núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jarro Callado.

Redação, Admnlstraçlo
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Agencia Ddhe�']�TU; d� PM�
blleações, COITl séde em São Paul ;

'f"
ldutorizada e fiscalizada pelo Governo

Federal e possue a carta patente n. 112
"

i

r-;.ormldavelS
I

lIorte!os prepncs, Ires vezes

por semana, todas as S(l!:jUit
das, ter��a e iexhs-�f.:"�·a.Zs

Extração eem globos de er1sia!.
I

lisura fij\ i"lol'u)fjtidade, pOi@, es $�W- I
tcsos �ã� presei1çiadl!� peifi �HfIJ'll. I

.. ,.. .
., 'i, ·;v·r';'"

..
·

..
"I''''h·.'''"'�'!,I.�

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

A máxima
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CASA TRÊS IRMÃOS

G

de prefe Crepes
I de flnlsslma

estamparia

perma
nente

•

rencias

stockcasacos
de peles

e de
LUVAS DE PELI
CA DE CABRITO�

�

I
CARTEIRAS

.., ,.., FINISSIMASJ �I '11 l
I�� � Sll� filhinha, radiosa er:J sua juventude, desabrocha para
� !' a vida elegante na sociedade. Não lh'a entristeça V.

'ii Excia., negando-lhe o maior realce de sua formusura.
....

_

. � Em nossa casa V. Excia. encontrará o que ela descia.

Il!o magestoso prédio em que estã ins-� A CASA TRES IRMÃOS, é a única que vende assuas

� talada a casa comercial que é o �I mercadorias 20·/. mais baratc que as praçasd Rio e São I� orgulho do povo de � Paulo, visto serem as suas compras feifasodiréta ?'.!.t_e_------------__.I����R��������I-- �

G U E R R A! lO!G----------- -�11 �- ,-----�----------------------------o

0I-
�

(jOOE S T AMP A R I A
W C�SACOS.DE PELE EGOe I I

Seda Lamé de 6�500 F)r 4$500 RENARDS

.Z
�

Seda Pelica C[50 cores de '7$ F or �$500Z • �
Crep Mongol todas as cores de 10$ for 7$500 Casaco de Pele, tipo da elcgancla, por 550$000 e G
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de �:O � Capa de pele de 150$ Por 110$000

-III �
cores d 8$ 1 ar 5$000"'" - Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000 eCrep Marrocaln, e sortimento de 40 côres de 9$ ,� 6$500..... O

dem,_idem iJem de
��

200$» I OO$OOJ
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$ • 8$500 Colchas de SedaToil ele Soie C( todas as cores de 7$5 » 5$500 �Seda Pelica estampada de 10$ » 6$001) LI.I 4 Colchas de

..
seda com 3 bicos 36$000Toil de Soie estampado de 13$ i> 9$000

Seda listada moderna cf diversos desenhos de 10$ • 7$000 • _ Colch_as de seda com franja
�r;&'!:*1�__�

40$OLlO
_

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ 6$500'" Linho I rlandez para homens

I-CREPE MONGÚL FRACi:S sortimento comp'eto de
todas as cores de 13$ li 1 O$oco LI.I Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernlsslmo

Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$ ,. 6$o(l() de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$

IlSeda Estampada para kimonos, mais de 30 dese- L-. Linhr:�-et-o·n-e---�-nhos modernissimos de 8$ » 6$000 r-
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1 0$0 JO

111
LINHO BELGA de 2.20 ms. de largura 16$000 OS Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000edas ultra modernas! Cretone meio linho 2- ms. de largura de 12$ Por 9$000

O '
.... Cretone 2.30 ms. de largura 5$800

UJtO
rap !de 'seda sortimento de 20 cores de 24$ Por 17$000 -= Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

.

Peau de Gazelle, sortírnentojde l S'cores de 35$:. 20$000 11_ �Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$)· 17$000 E Luvas e l,;arteiras
� Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$» 1 9$(100 ,

� Crep?Amôr, ..sortimento de 10 cores de 24$ .» 15$000 C) Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade �A. •
� �

Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$» II$ooollft 30 cetms. de comprimento de 35$ por 2;::$000 V, �� Crep Piqué superior, sortimento de 1::; cores de 18$ » 14$1)00V., Carteiras Flníssírnas ultima palavra de '15$, 30$, 35$, 40$, �
�.. Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$ » 16$000 54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 C �� Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$ » 40$)00 CI) N

.

CapasTeb�rracha �
� E:ltamparla da. mail ·rloa.. maia mod.rna. do RIo, São Pllulo c::z. I- �� .noontrar••••io IÓ na Ca.a IRES IRMAOS .... �apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$')00 .-- �� C - N ,dem» » » », 160$» 120$000 6j� Crep Podange Estampado modernissimo 13$000= Idem» » h » finissima de 200$ »180$000 C �� AO..

Crep �.Mongol Estampado Idem . 12$000�.. Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000

���
� Crep lingerles Estampado Idem 12$000 �

. oo� "
�

� • Crep Estampado de
:.�

14$, 16$,\18$ e 20$000..... Melas MOüssehn I> �� ·1d0 Mor"m de cores e opala Meias j'I,'Iousselin ultimo tipo modernissimo 9-ti, 10$ e 11$000 •� •
I CU Chiffonete, as melhores meias ao Brasil por 14$000 lIIiC �� • MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1$200::3 Melas de seda natural, reclame 7$000 e ��

'ft. Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 fIIVII' Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500 •a: ��

UI.
Opala Superior 2$000 e 2$200'" Meias de seda Tango 4$000" III

I: Gravatas, sortimento sem igual por preçus fantasticos ICJ ��§7��AIV���'==�====�==========�"���"=====================.��������

triunfas

___I Renards

NOIVO, NA MAIS RóSEI\ QUADRA DA VIDA, QUÃO SA

TI8FEITO NÃO SE SENTIRIA V. EXCIA. EM FAZER CON-
o<

TENTE A ELEITA DE �SEU CORAÇÃO I ENTRETANTO,
ELA SONHA COM LINDOS VESTIDOS CONFECCIONADOS

COM AS NOSSAS SÊDAS PARA ESTE VERÃO ARDENTE

bI
tO

," .1:' ,�,'
........ ,._

...
t'

o

,

lO> -
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A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS
------_.,_

ii���� ID��rH�fi@ 1 �-----=-:::�"- =

� �l?J � - - ,

�a 6ilt\ �e�n�g :j Com':>inações I �_�

L � inteiramente .ôr!:� b'� ';:�"iiíl�Ia" �!.l novas e muito /,.;',(j"!' Il }H'�)' ��,.

I "
. '1·'-; "1 f\��i 'O,!,,""I-l"'lol1B ��I_)'I:l f;�ell��:1J1!Iinteressantes -<:' 11 1�"""'�" t .....�I.!;,;�tg [\l��,Qj� \ii�h3i1J �� Gt;l k'hu (iIIA estação alemã DjA, ondea I !1,! de titulos de "ré?' J!; I:)

G''il
s>"., no """

... �=.'l � 72138
.

di h� l "

t�� �Jf1 r. , f' ... F1�.�!yt)�.�)t�lp'jjQ�t!-��Si?I.j'\�. j�J, ms., ma Iara aman a
� capitalização .\_� Flij ,...,.0/ �I ·''';6U�t.(iWIJÚ!3�U.llCJ�,,,yQt,I.,;� a;: e g-liJi.

programa abaixo, para a Ameri ','.: II=> 1 II
-" Y t i":;:"'Y�,

quer Sá cacos �,� Compoflhin BJosílclrQ poro if'\:e�tivQ' O des-
ca do ,Sul.

quer de pa- . e:Hol.imer.tQ da Ecor-omlo
A's 23,15 correspcnde à� l:

lr C'l>pltAI ÇlU1Hj(,1"Ipto, s.oeo.coosooo - ("..e.vl�,,-l rowl",!od,,; 800;000$000
gamento

.

ac-
e;;",ü.e 30dGt: O",Wil {,3,15 hs, no Rio de: Janeiro e

i�
cionado.

7, I 5 às 1 I , I 5 hs. I

"p::h�� zz:��!���a;I�:�: '

/('C7�l4YI7i/;Lt�da,b.k&:!&�ktw23.05. Sonata �m [á-maior op,

?�.... /�/I'J/J ��' I I L;J. f- /? __))para plano e VIOlãoceio de LUd- LI/A ./:' • /: I� U /1t(Clt[//Y//7/J'wig van Beéthoven. Tocam: Ru- I
I ,-:L' C7 i

-

/II}
"

'/OCILoctct? .tk UÃ_ ." ��dol] MüIler-Chappuis, Er�lst Cro-I i. __.-- I

he.23.35 Noticias sôbre a eco- tY�'�SlAr�'fE participação �e 500{0 nos ucros da Sociedade,
renas OS ANNOSnomia ""Iemã. 23.40 Entremeio.. i· do final do 10' anno em diante, Li

23,45 Ultimas noticias (cm ale- '.

S.OR',TEIO DF AJ\IfORotrIZACÃO RELIZADO A 30 DEmão) 24.()0 Concerto sinfônico' k!.
RES J'LTADO DO � '1 j

Abertura de Rosamunde de Schu-
_I

DEZEMBRO DE 1935-
bert: Concerto para piano de Max

_

Trapp; Sintonia Nr. IV =rn

ré-I"menor de Robert Schumann. So
lista: Emmy Braun. Dire�ão:Wer-, I,

ner Ric?t.er-Reichhelm.I.15 Ulti· I �
mas noticias ('�m espanhol). 1.30 �
Mostra cada um, do que é capaz!
2.15 E'co da Alemanha. 2.30 A
nova lei alemã. Fala Dr. Fritz
Schwiegk, 2.45 Canções de Ru
dolf Peterka.Callta Edith Dell-:rü
ck .. 3.00 Ultimas noticias (em ale-
mão). 3.1 5 Leitura do peograma ::;�õiiiii;m;;;;;;;;;,;a;;;;;m;;;;;;:;;;;;,;;:e;;;iiiimii;:;;;;;;';;;;c;.;;=::;;a,;.;;;;;;;;;;ii3i.ii ;;;;��iiiiii.iiiiiiãii:iõ;;;;;;;;;;;';iiiiiãiii�__iiiiiiíiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiii5��5�iiiiiiiiiii""(alem., esp.) Despedida DJA, """ - ,., '"",n"_"',,"�

Côrte de Ape-(alemão, espanhol]. � .

._,..."."",.""""",.."",..",........,.,."."._'P.. • ... --- ..... !Ii '" _

Dr. Pedro de Moura Ferro I IaçãoAdvogado ,J t
'

T m O T E l., Sumula dos julgamentosRua TYdjano n. 1 (� da sessão de /7 do corrente.

S/' i I íDr. Ivo d'Aquino ,fi Ban-io de
.

Proprietarlo MiGUEL DAUX Habeas-corpus da cornar-Advogado

II d L
.

t t A
h Crédito Po I ,ca e ages.umpetrante r-BLUMENAU _I, Ei!i!

I Estabelecido com excelente prédio de contru- 'geu Godinho Furtado e pa-II pufa r e Ag' r i «1 �; ção moderna em cirner.to armado. Agua encanada II ciente Eurico Klug. Relator oEscrlptorío .., P-ua J 5 d�

I I d C
I

em todos os quartos com janelas para as ruas Tr�- sr. des. Presidente. _

Novembro n. 50
!
CO u!l e;,:)�u "" � 11 jano e ronselheiro Mafra. Espaçc sa terrasse em ci- A Côrte negou a ordem(Eõltlclo raixa Flgrirola) ta Catha.rlna,

ma do 30. andar, corr, admiravel vista para o mar impetrada por não estar pro-
TELEPHOr-�E, 58 I � il "". e cidade. vada a nulidade do processo.

---:.,., -,- ii (Soe. Coap. Rcsp. LIda.)
"

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM Apelação crime n. 5.303,�= �

�-I
� dá comarca de Tubarão, ape-Dr Aderbal R. Rua Trajano n. iS
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Capital 136:700$000

,. FLORIANOPOLlS Santa Catarina p0wsky.Rua Con.,. Mafra, 10 (sob.) Reserva 56:424$498· � _ -
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5
t.i Foi dado, em parte, pro-

_
.. Fo_ne_s. 1631.,,_e �290 __ I>
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dar o réu Matías Locks a
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da Cons. das LeiS PenaIS.

Rua Trajano, 2 (sob.) 1111 geral \�� Para celebrar com pompa ê magnificencia ��� _Fone 1325-Aten3e cha- I
... . 'a. eletrizante chegada de M')!TIO 1, a sempre pre-mados para o int�rior. I U alta CIrurgIa, gmaecologla, (do-I' ferida CASA DAS MEIAS, adquiríu formid>ivel===��::::::::���_=....� I enças da3 senhoras) e partos,

!.
.

d
. �lcck de adigos carnavalescos. .

PASCHOAL SIMONE S. A. CIrurgia o sistema ner,voso e

E' a CASA DAS MEIAS o deposito unicoI operações de plastJca
t � para todo o Estado de Santa Catadna, dos afa-LIVRARIA MODERNA
I i T mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO-E'unõaan rzm 1886 I

I
�ONSUL10RIO.--�ua Tra-II DO MSTALICO, RiGOL ETTO, PIER�O! e PIER.Rua Felippe Schmidt r. 8 �II Jano

N. ,I t das lOas 12
e., [JOT MFT úLICO, CONFETI e SERPENTINAS.das 15 as 16 J 12 horas. \ -"

('aixa postaltZ9 TEI, auto 1004 .

II r
Para os revendedores do interior chama- �JIARCAS:r)e.ntistas Codigo Ribeiro End. TeIg. TELeF. 1.285 mos a atenção ele que todo e qualquer pedido ALlCF: AIVIELlA AURORA'

SIMONE I RESIDENCIA- Rua Este.. Ft�� deve ser feito diréta::1ente á CASA DAS MEIAS, � MARIA, MÁRINA,
'

Luiz Freysleben
ves junior �. 26 ��� que oferece grandes vallt<gens.

2 �.:*.
MARGARIDACirurgião Dentista Tvpographia, Estereotypia �� ��� A' venda nas bôasencaàernarão, Pautação, Tra' I TELEF I 13 J ���� �;;.?;)I���- RUA DEODORO, 30 - balhos em Alto Reievo eir. ! � . . ���i;:.",�r� :;,.&:;;JI-�- -���� casas----�������----�================� -== ==
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ir A Gazeta IndIca:

I nformações com os correspondentes para o Estado de
Santa Catharina

Campos Lobo & Cia.

'Uia[�jlj!��
. -----_.- - ._-

Sorteios men-

�

C O R?

G-

"

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-oprraçõe s

Das 3 horas em
.

iante dia
ríamemente a R.l/ajano,51

Phcne 1.618

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

Dr. Miguel
B(::>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinartas

Hemotrhoidas: - Tratament o
uem operação e sem dôr

Resid.:· PraçaPereira e Oli
veira, 14-Teleph, J 353

Com r..d .--R. João Pinte, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

Dr. SYLVIO B.
FERRARO

Clinica de Crianças- -Mo
[estias de senhoras -- Vias
Urinarias-c-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em mole stias de

GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS�- CABEÇA--PESCOÇO
(Formado pela faculàaàe àe

meairina '\0 Universiaaàe ào
Rio de 1aneiro. Ex·interno,
por concurso, ào Hospit,?l àe
jPronto 5et Drro e àa Fl!3S1Slen-

Iria
Publica ào Rio ae 1aneiro.

rom alguns anos (ie pratira nos

serviços esperializaàos no Pro
fessor 5anson, no Rio àe 1a
neiro··na Polirlinira àe Batafo·
ga .. no Hospital de 5ão 1aão
Batista ao LagOa e no Hospital
t5affré··6uinl e).
Chefe de clínica e cirur

gia de ouvidos, garganta, /I

nariz, cabeça e pescoço
�o Hospital d(,! Caridade
áe Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de ciIurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Po rta-Fone parecular1426

".

NAO

saes de amor-

tização, com

reembolso
mensal, ao I'

�--------

numero sor

teado, do
DUPLO
do capital

�. nominal.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horcs

n'� 18

Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548
�

NUMt:.ROS SORTEADOS

���@�B- ��ii405-19.2i2 -. 02.562
13Eal21

•

re I ra tem seu escrlp-

n. 70. - PhOJ'p· 1277.-

tório de [advccacía á rua

Visconde de' Ouro Preto

Caixa Postal, 110.

ADVCGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefont-, 1287

LANS PARA BORDAR
não tem rival. Grande sorti
mente de cores firmes.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Recebemos a seguinte no- entre elas, a inauguração dos
ta: bustos dos saudosos conter-

Em se tratando de perso- rãneos, quando ainda na sua

nalidades que exercem fun- existeneia terrena:

ções politicas, maxirné das -Desembargador José Ar
que se acham em destacada tur Boiteux, no extinto lns

evidencia, para que não seja tituto Politécnico, vem perrna
acoimada de lisonja e, sem necendo no pórtico do ediíi-

: querer ser:sibilizar a pessõa cio onde funciona o Depar- Festeja hoje o seu aniversario
do homenageado, parece, aos tamento de Educação; natalicio, o sr. ceI. Guida Bott,
de ânimo precavido, que só- -Coronel Germano Wen- diretor-gerente da tilial.:lu Banco
mente á posteridade é que dhausen no salão de honra do Comercio.

cabe, no seu julgamento se- do Hospital de Caridade, Pela lhaneza e fidalguia de
reno e imparcial, conferir com desta cidade. trato o distinto aniversariante tem

realce, o premio merecedor Sem distinção de hlerar- sahido se impôr à estima geral,
da benemerencia pública. quia profissional, porém no motivo porqu�, no dia de hoje
Pois bem, são decorridos louvavel interesse de encare- muitas serão . S demonstrações de

mais de vinte anos, quási um cer o gesto altamente ele- apreço que lhe tributarão os ami

quartel de século, daí o mo- gante de todo o professora- gos � admiradores.
vimento de simpatía que se do catarinense, e, para a eíi- A' frente da agencia nesta

vai irradiando na alma COle-I cada coordenadora da inicia- capital do poderoso estabeleci
tiva do magisterio catarínen- tiva, sendo perrnitldo, lern menta Banco Nacional do Comer

se, no justificado anceio de braria: cio s. s. vem demonstrando inve

ver perpetuado, símbollca- Uma comissão central, sob javel competencia e invulgar ca

mente, no bronze ou marmo - o controle criterioso do prof. pacidade de trabalho, merecendo
re afim de ser cclocado no Luís Trindade, que, por sua

la
admração de todos pela sua

s�lão nobre do Instituto de �utoriJade,. �ría orientando ena�idad.e, tino administrativo e

Educação, augusto recinto outras comlssoes em todos inteligencia. -

..

onde já se diplomaram vári- os municipios do Estado, na A Gazela jubrlosament s, Ielici-
as turmas de normalistas, promoção de festivais, de ta-o.

hoje, provectas educaclonls- caráter educativo, cuja coléta
enzern AH:J5 1-1018:

I tas, como exemplo edificante adicionada aos vencimentos
de incentivo, o busto do ve- ou honorarios de um dia, vo- a senhorinha Haideé Torres;

\ nerando patricio Senador Vi- luntariamente, cedido por to- o menino Jose, filho do sr.

dai Ramos, que, pela sua ação dos os professores, sem dü- René Mat03;

II eficiente no período gover- vida, suficientemente, COllS- a senhorinha D:nà Camisão,
namental 1910--1914, nota- tituiría o fundo econômico filha do sr. Oscar Camisão;

I SISB ILHOTA I damente, no remodelamento para a concretização dessa o jovem Raul Rodrigues Fer-
.

do nosso aparelho escolar, merecida homenagem, ora em mndes;
t:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.l incrementando e dissernínan- apreço; e o excedente pecu- o sr. Sebastião Reis, grafico

do a instrução popular de ha niário, na idealização de gran- das oficinas da «Imprensa Olici- Dep. Agripa de Castro Faria
muito, fez jús a gratidão do diosa finalidade, sería desti- al»,

Povo, O qual, como preito de nado, equitativamente, ás Viajou ontem para S. Joaquim o
.

I
CHEBRrll UH5... dA' d C F'justiça, já o cogn omlnou o caixas esco ares, para o au- sr. r. gnpa e astro ana,

Reformador do ensino em xilio dos alunos pobres, Acha-se nesta capital procedeu- deputado á Assembleia do Estado.
Santa Catarina. Florianopolis, Janeiro-1936 te de ltajaí, o sr Arno Baier,

Quem revêr os anaes da (a) Mestre-escola prefeito daquela edilidade.

imprensa, em seus diversos
periodicos, bem poderá ava- Tambem
liar da justeza dos conceitos
aqui emitidos, para Jão bri
lhante iniciativa e, nesse no

bre sentido, vem ao encon

tro o apoio da enumeração
de outras, não menos dignas,

o plano que divide a RegIão de Orleans e 24a. Urussanga,
Santa Catarina em oito circulos Sc'de Laiuma.
eleitorais. CARACAS, 6 - O jornal

Assim, o Estado de Santa Ca- «La !..ibertad» deixou de (',ircu-
tarina ficou assim dívidido:

E t
.

· lar em consequ�ncia do decreto
I�. Circulo: comp"eend�ndo as

I S rern1StaS de suspensão das garantias cons-

segumte zonas: 1 Oa. Flonanopo-; , titucionais.
lis, 21a. S�ãoJosée �6a. Palhoça.' foram excluidas da A gréve desenvolve-se pacifi-

Séde: � lonanopohs. camente. O comercio e os mer-
20. Circulo: 111. Itajaí, 22a. Armada I cad')8 não abrirllm hoje.

Tijucas, 25a. Biguassú e 4a. O governo proibiu a propa-
Brusque. RIO, 7-Em vista das conclusões do relatório do inquérito ganda comunista. por meio de con-

Séde: Itaja}. policial-militar a que o ministro da Marinha mandou proceder sobre ferencias, discursos em praça pu-
30. Ci�culo: 2a

.. Blumenau, as athidades extremistas de algumas praças do navio-hidrográfico blica ou publicaçõec;, sem que pa-
29a. Indalal, 17a. Riu do Sul José Boni/acio, todas baseadas em provas dtlcumentais e testemu- ra tanto seja concedida prévia au-
e 28a. Hamoia. nhais, foram excluidas dos serviços da Armada, por prof�ssar idéias torização. '\ infração a este dis- Regressou de sua viagem á

Séde: Blumenau.
. .

comun!stas, as seguintes praças: marinheiros de primeira classe-João positivo seré punida com a apli- Capital da Republica, o sr. prof.
40. Circ.ula: 12·'\.101·lV!le, 19a. Inácio Pereira, JOáO Pereira Rosa e Eutropio Marques da Cruz, e cação de multa, prisão e expul- La·ercio Caldeir!', representante

São FrancI�co, 30",. Jaraguá e os marinheiros de segunda classe: Severino Miguel Pereira, Francisco são. do Estado no l' Congresso Brasi-
18a., São �e�to. Manoel Chavee, José Nogueira de Carvalho e Flavio Freire Mara-

Sede: Jomvlle. nhão, e o cabo Celso Cabral de Melo.
50. Circulo: 16a. Porto União, As referidas praças foram entregues á Policia Civil, para os

15a. Mafra e 6a. Canoinhas. devidos fins.
Séde: Porto União. Por idênticos motivos foram tambem excluidas as seguintes60. Circulo: 8a. Cruzeiro, 3 ia. praças que serviam na Escola .!llmirante Balisla das Neves: de l:e- (Formula do DR. BACHMANN) Quinta·feira, ás 7 huras, na

Caçador, 5a
.. Campos Novos! gunda classe-Nelson Gomes da Silva, Joaquim Pinheiro da Costa, A' venda em todas as farmacias e casas

Catedral Metropolitana, será ce-32a. Concordl� e 7a. Chl\pecó. José Leite Filho, Wilhelm Bernar, Altamiro

Gurgel,.
Antonio Iran

I d f
. lebrada a missa de 7' dia emSéd . C d M d

.

M V e per umanas.e. ruzelfo. e e eIraS, ario enturini, José Porfirio dos Santos, Hildebran- 4 intençi\o à alma de Francisco J.70, Circulo: 13a. Lages 9a. do Maques da Silva e Eufrasio Pinheiro de Moraj�. I �_iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�J dos Prazeres Junior.

A CICACEI
Ano novo, vida nova, lá diz o brocardo, Ao passa

do que se perdeu na voragem do tempo todas as malsina
ções pelas decepções e desilusões que deixou.

Ao novo num perdularismo inconfessavel toda a sorte

de salamaleques e bajulações, para que realize os sonhos
ambiciosos dos homens.

Mas o tempo frio, insensível, monótono, vai passando
sem se deter em sua marcha, zombando das estultices hu
manas.

fi Cidade não faz vida nova, revive e reenceta a

jornada começada, agora que já ha um pouco de folga, a

presentando aos ilustres bípedes que a lêem um alvitre de
quem tem juizo:
Si quizerem que o anocomeçado seja feliz, façam fôrça de
mangas arregaçadas, para Ver si encontram a felicidade de
iejada, emhora os homens a coloquem onde a não podem
alcançar, segundo a opinião consagrada de um vate.

A saudade desse presepio pendurado na encosta dos
môrros, onde vai toda uma miseria cruciante e confran
gedora; a saudade dêsse <jardim á beira-mar planlado»
para me servir e aplicar a Florianopolis, com sua qu'etude
beatifica, o verso de Tomás Ribeiro, em D. Jaíme, fez-me
reatar o fio cortado pela distancia.

Escrever é uma <cachaça» ,de quem bebe água que pas�
sarinho não usa, depcis leva a vida na tiorga, conversan

do com Baco, o pândego deus das borracheiras.
Por falar em Baco, ocorre-me um pensamento: --ha

muito intelectual que busca inspiração naquele liquido ex

quisito com que Noé, o grande patriarca bebeu e escanda
lizou 05 filhos.

Eu. por exemplo, conheço um que é tremendo. Ha
dias êle estava frio, álgido, mudo como aquela curiosa mu

lher que, olhando para Sodoma, virou a estatua de sal. O
Dias Barreto pingou na moleira do bruto uma garrafa de
vinho de Urussanga e foi a conta. Operou-se o milagre. o

bibliotecario transformou-se e sofreu um formidavel ataque
verborrágico que foi uma tragédia. Torturou Verlúine,
[lJaudelaire: cantou (I! !) arias de Gougnod; dissertou sobre
Kant, o solitario filósofo de' Koenigsberg, divagou sobre
aquêles pensamentos que Dostoiewsky pôz na boca dum
dos seus personagens, nas 'Recordações da Casa dos mortos:

-DINHEIRO E' LIBERD�DE FUNlJIDA EM ME
TAL;-exaltcu as obras de M:uilo e des lOCOU a madeira
nos outros borradores de telas.

Depoil> de tão fastidiosa, longa e miscelanesca disser
tação, regada a vinho de Urussanga, nós todos esperavamos
quási desalentados, uma conclusão Iormidavel sobre arte no

va, quando o homem escorre.ido na garganta as ultimas
gotas do copo, arregalou os olhos para a garrafa vazi \\ e

nos despejou á queima-roupa isto, simplesmente isto, sem

mais nada:
-O vinho é bom, é suave. é típo Borgonha ...
...e foi saindo com os pés na cabêça,
Com o tempo êle tambem tinha virado ...

Santa Catarina
foi dividida em

cuias eleitorais
Dita

O Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral, em cumprimento
aos artigos 27, lêtra h, e 44 do
Código Eleitoral, aprOVOl', em

�.jSã0 de 31 de dezembro lindo,

Curitibanos, 20a. São Joaquim e

3a. Bom Retiro.
Séde Lages.
80. Circulo: I 4a. Laguna, 23a.

Tubarão Ia. Araranguá, 2ia.

.
-:c;;:;

-���, -.. _- ....,_, .,"".. '_-_'__ '.� :;----

Jornalista
Cassio Fon

seca

.1'

A voz DO POVO
Recebemos, hoje, a visita

do jornalista conterraneo sr.

Cassio Fonseca, um dos di
retores da revista Borba-Gato,
que se edita na capital ban
deirante, e funcionario da
Secretaría da Assembléia Le
gislativa de São Paulo.

S. S. nos teve a ocasião
de oferecer o seu bem feito
e organizado trabalho infor
mativo sobre alguns munici-

Dr. Edgar Pedreira pios catarinenses intitulado

Regirta-se J:..oje a data aniversaria -Anuario Comercia.l do Es

natalicia do sr. Edgar de Lima tado de San!a Ca.tanna.
Pedreira, juiz de direito da co-

Embora nao seja uma obra

d T b rão completa, como bem reconhe-
marca e u a .

I ce c expressa o autor ao

Passa hoje o seu aniversario prefaciar, deixando de incluir
nstalicio o S!. major Antonio varios municipios catarinen
Marques de Souza, oficial reíor- ses, é irreprimivel no que
mado da Força Public�. concerne aos que nela figu

ram e são perfeitamente trata-
dos.
Ao inteligente conterran .o

felicitamos e agradecemos.

h� '" \ Nossa Vida
e rma n�IVEtmAR�5Uma

Major Eloidi» Fragoso

para o Reformador do
Ensino em Santa

Catarina

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do estimado conterr sneo

sr. major Elpidi,) Fragoso, funcio
nario estadual aposentado,

cet. Guida Buft

AZ DOS

Chapéus
Proncrem
NO SEU

Fornecedor

Rheingantz
o

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

leiro de Educação ali realizado
sob paroc.n'o da CrLlzad'\ Nacio
nal de Educacão.

Ivtembro s�cretar:o da meza

que d.rigiu 05 trabalhos do alto
congresso educacional, o sr. prol.
Laercio Caldeira pôz a sua cultura
e talento ao serviço de tão elevado
e nobilitante causa prestando,
assim, assinalado serviço à Santa
Catarina.

Ao inteligente contemmeo.!l
Gazela felicita-o. '

...

OUTR05 PARTEm
.

Dep. IíftIalécio Arruda

Seguiu, ontem; para a cidade L
Lages, o sr. lndalecio Arruda,
deputado á Assembleia do Estado.

•

clr ..

Acompanhado de sua exma.

familia regressou do vizinho Es
tado do Paraná, o sr, engenhei
ro Frederico Selva.

Para São Joaquim seguiu, on
tem, o sr. jornalista Solon Vieira,
nosso colega de imprensa do «Dia
rio Oficial».

Venezuela
reage oon ..

tra o comu
nismoI

Seguiu, hoje, para a Capital
da Republica a senhorinha Hilda

Procedente de: Laguna encontra- �otelho, da expedição deste dia
se nesta cidade, o sr, prof. Anto- rIO.

nio Varela. estudante de Direito.
Acompanhado de sua exma.

Pelo onibus da Auto Viação Ca- familia st.guiu hoje com destino a

tarinense chegaram: Cecilia AI-I J()�nvile, o sr. deputado Emilio
trock, Frederico Hetherich, B,�r R,tzmlnn, membro da Assembleia

L·,toldo Costa Velozo, Valter Ma- egls,attva.
chado e Osni Cabral.

Encontra-se nesta cidade
coronel Oscar Barcelos,
da Estrada de Ferie. de
Catarina.

Viajou, ontem, para á Capital
Fc::deral acompanhado de sua gen
til senh )rinha Fani Wanderley,
o sr. dr. Afo'lsO Wand,�rley,
p;,ovecto advogado nos auditorias
deste Estaào.

OS!.

diretur
Santa

Professor Laercio Caldeira
Para o norte em onibu3 da mes

ma EqJpreza, seguiram: Iracema
Barbosa, Pe. Fra"cisco Dieble,
Marta Bersou, J, Dimas Duarte,
Iracema Carreirãc, Robelia Men
dOilça, Oscar Silver e sra., Hono

������������������������� rio T�nisch, dr. Hasang e fami-
Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre lil! e Malia Schmidt.
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