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Ha dias, circula nesta capital um jornaléco, no tamanho e' Ele é a vítima imbele de todas ao nossas supostas alusões.
nas atitudes. Ele, a quem de bôa-rnente esquece nis que vive, Só êle sab � es-

Toda gente sabe que êle foi fundado com o dinheiro do crever-c-os que Ih" coatranam são anallabétos.
sr. João Acácio para, principalmente: tentar desvirtuar ,1 campanha No entanto, fsse onagro J?LS faldas das serranias sulinas, re

movida pela.11 Gazela contra o contráto que êsse Sr. conseguiu linchante, de crina agitada ao ven:o dli coxilhas, atr.búi á muantropia
arrancar nos últimos dias da interventoria Aristiliano �amos. Acêrca o desamparo em que vive seu velho pai, o encanecido confrade, o

da imoralidade administrativa que presidiu a êsse contrato, já se pro- inlatigado lutador, prêsa da miséria e dcl impiedade dos hômen>;
nunciou, em brilhante sentença. o sr. Juiz da 1 a. vara .rI esta Capital. atribúi á misantropia o gedo alhtivo e comovente dr) velho cole
Daí o ódio que lhe tem o sr. João Acácia. ga, corno o testemunhamos nós, estendendo a sua mão á generosidade

Ao sr. Juiz da 1 é'. vara e a nós, porque J/ Gazela, não

mentindo au seu programa, abriu campanha contra tamanha iniqui
dade, inclusive a hilariante preterição de o sr. João Acácio que
rer, l\ todo transe, constrúa o Governo, á custa dos cofres públicos,
uma usina, df� três mil conlos de réis, que êle, sem outro onus, ex

ploraria em proveito próprio!
E-é bom frisar-profligamos a ganancia do sr. João Acá

cio, com o mesmo desassombro e a mesma veemência com que, ha
tempos, fômos o único iornal em Santa Catarina a atacar e incen

Proprietario e Diretor Responsa'fel JA! RO CALlADO
tivar a revisão do contrito com a Companhia Tração, Luz e Fôr-

ça. 1 AT�(I II [ Florianópolis,
Entretanto, hoje somos para o sr. João Acácio, que não

------------.--- -----

teve escrúpulos em aíivelar ao rôsto a máscara alvarmente imbecil
do sr. �v1enezes Filho, os jornalistas vendidos á companhia esiran

[eira, isto é, á Companhia Tração, Luz e Força, á qual fomos os

únicos a combater, porque jamais perrnitiriamos que, portas a den
'-'

'kA GAZETA, entrassem rádios de presente li trôco dei
_.�., � _J!ll�nci(1; porque sempre pagámos a nossa conta de luz, a am

bas as emprczas, muito embora o sr, João Acácio, consoante car

tão em nosso poder, nos tenha, no pinciJ.lio, oferecido a gratuida
de do [crnecimento, como gentileza á imprensa.

Agora, o dôno da empreza de luz encontrou um testa-de
[erro, para servir de fio condutor de seu imenso ódio, com que
pretende Iulminar-nos.

A escôlha não podería ter recaído mais precisamente, f m

qu.m, co:no injuriador através d� um pasquinzinho que se editou
" em Orleans, r.ão muito cumpriu pena por délito de imprensa.

Um demente paranoide, atormentado pelos mais estapalúr
d.os delírios de perseguições, as mais mirabolantes alucinações de
grandeza.

�,. '"«,

dos armgos.
Estranha misantropia, não ha d.ivida l Máu filho êsse que,

a03 que pleiteiam um amparo para seu pai, insulta e impreca, mal
alinhando um a nontoado de Iráses [eitas mastigadas em d ris dias
de delraates elocubrações.

A tão in;srato filho deve o paí lanh ar o lo.nbo, não .om o luxo
dê um "látego de luz" ,mas com a realidade de um látego de couro

crú, com acicate s is pontas.
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I COrr��li�!��dO
I CONILJ.·'I\,:>\D'J 1-1. c,J DO R. FRENrE DO TIGRE,- Os
ln l 1 1

� ) - ,--, r crculos militares italiap.os atribuem[\'1 NIS L,dO DA I iíR::N- A Dileloria da Fazenda Muni-
1St. IT \1 r '-lA grande importancia á revolta na re-

I
A.' ,i \!'� ,

. cipa] está procedendo, durante o
,�'ão de Goggiam que segundo d S

corrente mês, a cobrarça do a'va-

I RO' r. \
"

O M !' B informações aqui recebidas, aS3\!-lvl! " I o. ivrarec 1al I a- rá de licença para ambulantes
1 I' I ( 1 ,)... d rniu as propcrçõcs de una revolu-
e "g io [, ,( rat,l qu '1 odt:'ll1a o (mascates e pombeiros] referentes

I Canal DOli" e-tá conclun-lo Sé' ção.
ao exercicio de 1936, sendo que

I d Insiste-se sobre a parti-ularida-com o p ..no suces o as nossas,
ri I _ r- nenhum mascate ou pombeiro po-

I armas. As i"O,;�'-S t cras km avan- J� de q,ue a popu açao ,de ueg- poderá comerciar sem que esteja
çado em todo ° lI[;o:;iH por uma Q,lam fOI sem�e adversaria da po- munido desse alvará de licença.I

profundidade de além d� setenta pulação de hoa e do proprio A mesma diretoria está cobrsn-
qilornetros vencendo por tod a

I Negus, E lembra-se, aproposito d st "-
'

t d II. 1 ., 'v a

H"l 'd d 0, neve me,.OIIPpOSO e aiva-

parte a [crte r\�,jstcncia do adver.- que o 'as

fr)�
u

}ccP'ldera °APdOt rá de licença de veículos.
sano,

co seguro, 01 c :u:na () a OIS1------- _

� d D
- I' bóa e p.eso. �

",'

,;-\s I.rop:v _o ra� <;sta, retlram- OnCU rsOf 1',,_ em d'=soldcm pelsegmdas pelas �on:eii de�o:s a ncticia de que U'
'

,

,

HaJlu hnha SIdo envenenado. <

10ssa".

Via marit;ma, v'<:jando em na Fortes retaguardas inimigas ani- Recentemente foi e'p:dhada a

vio do Lloyde Braúieiro, d::vcrá nLaddS em cavernas tentam em
'1oticia, de origfm estrangeira, de

h h' C' -I 1'" , :'tue tid'a esHado a revvltn n I

cegar, aman ã, a E'sta nplta, vi'o ClmlJnUir as p:;rsegUlçõcs. �I • • � a -

o sr. dr. Leop0ldo Di[liz JUllicr; As peFias do inimio-oo serão Goggiam: Omo\'�mento cemrretn-Envia-nos o D. P. I. da A. I. B. nesta capital: II' b d 1 h1;c1er da banc.ada catarinfn'e na u!teriorclcr.te averi;::uaàós, Ola a 3ca o sana e o S(:U c, e-
"�Piara evitar explorações politicas, informamos que � ç d f II d H

'

Câmara Federal. A aviarão da Somalia bombar-
r
,f era o sé'gun o I 10 ' o ras I aj-

O Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, de Pernambuco, J
1

havia concedido a P.. I. B, um Mandado de Slgurança para
Militar:do de longa data na Jeou conCén' a�ões inimigas a DA- u,

, , r'

I imprensa cariocil, politico de mar- GJ-\BUR e SASSABANE, e
Essa notl,ela parece cOOlHm"d;�1Propaganda po itica, quando o meio idonêo seria o habea,",- I fcada projeção nacional e parla- tem ativi\mc.'te co.)!Cerado com as

la:Jto pc> as ln" ormações estrang';l"
corpus. d

'

d d b I'f o ras, quanto pe!"s relatos d,)s fugi-Foi por esse r:,ot'vo que o Tribunal Superior cas- t,nentar \ �. �tItll es L!sas�o� lii-j n�ssas tropas em áÇ3.0 no 'ronl
tivos,

d'd
'

d"
, ,

t' EJ' I d P :las e aenmdas, o dr. Dmlz Ju- cntj'�O,sou a me 1 a 1u lCla;'la que a JUs Iça eltora e ernam- , , d flh "1 A' J b b d' f A situação ern tal que o NegLlsbuco havia concedido á A. I. B. como pessoa juridica. mor e um os I os maIS lustres 1 aVIação no om ar elO e e-
'I 'I " 1

)� Santa Catarina. I tuou ont �11I a:�urPas arões sobre os
t;u 13 SI :,.0 kHlgaao á enviar nr-

V·
·

tE' doutrina firmada qüe, para garantir direitos po· - J
f IS I aS. s. vem ao seu torrão natall, acampamentos ê grupos armados 8\�ntemelite ré or.;os.

liticos, o meio idonêo é o habeas-corpus e não o Malíldado
de Segurança. c:n visita aos venerandos genitores na região de ANDINO com efei-

Aliás, O Tribunal Regional de S�nta Catarina têm e em gozo das ferias parlamenta, tos manifestamrole dicazes. MAK!\LE.' PRESA DO Odtem, visitou-nos uma comi�-
assim decidido, distipguindo perfeitar1ente os dois institu- ;es, SAQUE sáo de pes�ôas gradas da locali-
tos: um para a garantía ela pessoa, juridica; outro pára a

O dr. Dini'? Junior deverá de- Importante comissão dade de Rio Testo, municipio de
pessoa física. � e nburcar na Ponte Municipe 1, F,OMA, 16 - Os circulos Blumenau, locarejo int�rmediario

Quanto aos pOl1tos de vista do ministro Plinio Ca- ancorando o navio em que Vlélj'll Rio, 17 - O titullJ" da pas- oficiosos manteem a de�peito das entre Pomerode e a séde de BIu-
,nos Ratones. I ta di" Guerra, p�.r ato d.õ ontem, I éxplicações

for�ecidas pelo gover- menau.sado, ex-interventor no Estado do Rio e advogado dos
mais cultos do Brasil, são êles todos pessoais, muito res- d;:si�nou o ?cn>'ral VclJor,\:!O de �la do Ca,iro, o Fonto de vista Composta dos srs. Adolfo Pro-
pel'tavel's, todávl'a, po'rém l'rjcompa�I'vel's a' magestade e a' D l>!l 1�,�stln,10S Lm1�_ péua e;agHH nOlltahano,sobre o pr:t�nso ?O�lbd�-Ichnow, industria.I;, Leopoldo, Han-

•
rI

rrtl\CStn1a'te execc!lo frdnti;'", IdeamenlO do hospüJ eglpclO del::en' lavrador,' Erlco Norwlg, pr"-grandeza de um vóto jurídico." � v-

des bonus It����---d----
-

-

d'
feswr; José Salem e \Araldemar

,

, I gauch�s tf"Oi3ua a execuçao elSprancger,rePhresenKtantes da pode-

R'..-... d
I

_ POi:frO, ALEGRE, 1,7 -

rOF,é\ 'ompan ia arsten,a comis·

r ISaO e Pe r I
' . 1 são vem pleitear juntu ás autori ..

,

-
' l:..5tão termmaoas as negOCiações i
para o resgate dos bonus do Esta· a II ri �ma ijln dades postais desta Cápital,a cria-

gasosextre do, ° governador Flores da Cu- � ção de uma agencia do Correio
_.

h b 1 n Ir '

I J
' naquela próspera e futurosa loca-

, n a rece eu ao sr. l'�laCle unwr,

rn Iistas diretor do Ban::o do Brasil, as FILADELFIA, 17--0 govelnador Hoffmann, do Es· lid�e. dcondições do emprestimo pará I tado àe Nova Jersey, publicará hoJe um comunicado sus- gra ecemos a visita.
,

aquele fim. O contrato devc-rá ser i pendendo, pelo prazo de 30 dias a execu;ão de Haupt- CAFE' BOM-S-O--'-N-O--
S. PAULO, 12-Foi detido pela policia de S3.ntos e será aôsinad0 em hreve', no Ri('. ll1Jnn. ..JAVA

removido para esta Capital, por professar idéias extremistas, Jose PARAj l PAGA �\,fl E NTO
""'*=' Praça 15 de Novembro

Jorge de Oliveira, ex-delegado-eleit.)r dos garçons daq'.lela cidade. I�.._".,....,... e.... PROl' B; DO O O E- Arlfania Paschoal
Vindos de Santos, chegaram a esta cidade, sendo apresenta- QUE DOdos à Delegacia de Segurança Politíca e Social, os espanhóes José DO ABON C) AOS M 1- SEM BAR

Maria Cabalero l\laltinez e José Gonzalez Leiras ambos extren istas LITP..RES SOVi E� TMI BCA01XADOR
perigosos.

As declarações de "lmbos, na Delegacia Regional c.Ie San
tos, foram espontaneas e minuciosas, tendo um deles as�inado, com

seu proprio punho, os boletins e manifestos subversivos que distribuia
pela cidade.

Esses dois agentes de Moscou serão expulso do territorio
nacional.

Cassado um Mandádo
de Segurança
---�-------------,

CONCEDIDO AOS INTE·
GRALISTAS

para lentes do Insti
tuto de Educação
Iflscreveram-se ao concllfso de

le:ltes das 3a. e 9a. cadeirAS do
In'tiMo d,� Educação de Lages
os srs. Henrique Klappoth Junior,
João Pedro Arruaa e Sebastião
Furtaclo a lente de matematica;
Frederico Hetterich e Lindolfo
João Rodrigues a lente de latim.e
alemão.

Prêso por
embriaguês
Por embriaguês e desordens,

praticad.ls !:lO didtito do Saco dos
Limões, foi. ontem, apresentado á
Delegacia Central, Manod Antero
Sodré, de côr branca, casado, pes
cador e residente em Saco do,
Limões, que foi prê6o.

RIO, 17--0 Presidente da Republica SCiTlclonou a

resolução do Poder Legislati VO, abrindo o crédito de .....

161.934 contos, para pagaawnto do abor.o provisorio con ..

cedido aos militares, que continúa em vigor, ,lté ser resol
vida definitivamente o reajustamento ge1'11 dos vencimen
tos do funcionalisillo civil e militar.

RIO, 17 -A policia por
tugucza proíbiu que desem
barcassem o ernbaíxado'r so

viético do Uruguaí sr. Mín
kin e demais membros.

-
-

·-.t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M A GA 1...1 .. MAGALI
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só Magali - a melhor manteiga • O nlelhor queijo

-MAGALI

�olo - saboroso

<JAZETA- -F r orianopolis, 17-1-1Q3;
PeJa Itália, bêrço da UM BENEMERiTO-Os despojos

•

-I-
Tenente AsteroideArantes do apostaiCIVI Ização latina E' sen.precom prazer que nos

dos lepro.G
Organiza-se no R· J

temos de .referir a cidadão$ que SDS
t -.' Ia a un- �abem.se Impor à aura popular,a BraSileira Pró-Itál- � admiração de todos p�los predi- LI�GE', 16-0s despojos

---00
Ia cados que o tor?am figuras de mortais do apostolo dos le-

RIO, 15-A "Junta Brasí- ba ' . destaq�e no meio em que vivem. prosos padre Darnlan de Ve-
leira Pró- Italia" que acolhe .taln� a I.m�gem de uma he- �sta neste caso, o tenente As- uster serão transferidos de
adesões sempre' mais nume- �II��Lh�sllelra ANITA OA- teroíde .�rantes cujas qualidades Molokai para a sua patria.
rosas nas classes intelcctaaís

' �ne-se para sem- de adml�lslrador operoso e ho- Um navio de guerra ame ..

politicas e universitárias d� p�e �3 destIn� .e ás empresas I
nesto murto recomenda.n á estima ricano tomará a seu bordo o Qpaís inteiro publica a

. d,� vossa umflcação, como de seus co�r.'lUnicjpes. corpo do apostolo em Hono J p� costuma passar pelas ruas MAR IETA
te mensagem:

segum- vínculo pe�pétuo entre. duas E� poucos mêses de governo lulu, a 3 de feve(eiro, ar; d:ãlo mto e Tiradentes, notará

"Constituindo-se a "Junta aln:tas coJetIvas.-Este irnpe- municipal o tenente Astecoide o- transportá-lo a Cristobar no it
nge, �ue �m. bloco de res- Olha, oh! Marietal

Pró-Italia" no Brasil quere- �atro .sagrado move a nossa pe�ou verdadeiros milagres; senão Panamá, onde será recebido ��i:i dns�i bdtar;�medte na séde N.ã<!_ mé�e na sacóla
mos testemunhar ( cb t t �n e rgencia e o nosso coração velamos: pelo navio-escola belga Mer A.

o \.., u e e Outubro. Smao f1CO em senuca.

espírito de amizade S��dan � eante .da Itália, mãi dos po- Logo ao assumir a administra- catar.
-

I' v,oz de coman.:Jo. ouve-se �hl Marietal
!raterr.al, que sempre maai� vos latmo�, �. cu�prir um ção desta terra, C) sr. Arantes, Na chegada do corpo a L!�d te da garganta ?Olmada de acabo perdendo a bola.

Inspira as relações ítalo-bra- �to de cordIa� símpatía, um áto desenv.ol.vendo toda a expansão de Anvers, assim como na inhu- tusi
1050, o

ti:nP1ãO do en- Vou tentar a bola sete.
síleiras em todas as maníf b

e r�c9nheclmento da alma sua atividade de homem de ação. mação em Louvam dos res-
la.smo, para � o la,. o propu]- Porque eu---ohl Marietal

tações, do trabalho do ���es- ./�.sllelra para com. a alma trat�u..de levantar o credito- du tos do apostolo, serão realí- :Br Idca�av�d� querido cordão, �:::�ol entro nêste jôgo.
t convivência familiar e io� I a,lana,. cujas tradições lhe �umclplO, saldando avultado dé- �a�as grandes cerimonias re- trah:U: da d

oiie, o �enoda�o ogo a bola preta.

cíal, �r�nuncl�m um soberbo des- bito contraido em periodos d:! IIglosas. O padre Damian, bôa de8 f?; a turma boa, muito Desse g�íto---ohl Marietal
Se o Continente América- �no e cujos esforços lhe rea- �overnos transatos. Construiu só- como se sabe, durante 16 C fL.O. E� centígo "mano � mano"

no repete sua filiação histó- re� no

Imu�do o lugar, co- lidas pontes, em algumas das quais anos, foi um verdadeiro pai .

om a m�o e
A fyvoroso entu- ��nda t�ca�o nad g.netarica do cíclo do renascimen- ro� a pe o v�o �e suas á- foram executados trabalhos de dos leprosos, sucumbindo�de- ��tio. o» pessoa» da coluna en o Ufan o o pano.

to, cuja italianidade fi�ou ��Ia,� e pela justiça de suas obras ?e arte, f�z grande número pois, êle próprio, vítima da ter :_í;;sta , n�o desc�nça, 'pará - En i:e Ita I iano
nossa através de dU1S suo �I� �e boe;ros e realizou outros me terrível molestia. t

s
t
ra TJrOXlma, vir sorriden- AudizJoni Rpremas expressões

.

t é ,presente mensagem es- Ihoramentos materiais que muito w��� e com as pernas daquele d' f .
a-

descoberta e o bati��� -a cr.lt� pelo AcadêJ?ico Celso concou.eram Dllr!4 "'--. �"o,��,J�I1::v· _ . A� �

Jeito, mostrar o (,ue" ser bamba 'o On ICh e
America, nenhuma outr da,cVlelr.a �azas assinatnr"a,l!fldollcl,UJa.lmaBeler, N11gud Romão/fiario do Bancu do Brasil. nl?..�u�f�Llto .. '.

E. I. A. R.
ção d t h . . � na- omlssao Exer'Uóede�l!ndo aos de Faril> �L� 'v'" e··ó·<lndecl· c: 11�. -��, ".-cu:� .. ;-- � '"es e �mlsféno, maIs Àíemanhã. "

. da mento de Araranguá. O d
·

t .

Desnecessano �e torna atuma� I:.Jlgla,ld1�· '&0::';,. C,.�t8.�d
..

\\cJu.e O Brasil achaI} da Frente do Povo que abr?"{lva "'d'aQ�Jun- Tem pago com toda regulari. novo Ire or Jue o terceiro da semana vindouro Roma-2RO 3113K �êongens a flan-:' . 1
_U

," • , I
..

. d d J'

dr.}. las· era -.u�s, com�çan�o,",ô ta. Presidente Aloysio de Cas- dade o funclOnahs�o mumclpal da Facu Id ade 5erta a vez o mllS amma o este

.,' desejada _e nas suas tro, Acadêmico e Professor bem como os demaiS empregados ••
1l�3. Hora do '1?io de Janeir(l 20,20

DlSlas transform01" t'
.

lU'
. .( . . OlP f't de Direito Minha ernbai-

cialista� '7-
-

.... la mex mgUlve mverslt�no, ex-dIretor e- a

AI�e edl
ma.

d '1L.oi::l.ZZIO. ral da Instrução Pública, em e to os esses ml8gres Xada chegou
Nenhum outro país, fecun' Afranio Peixoto, Acadêmico, oper?�i)s pela fe�und\dade de sun Procedida, ante-ôntem, a

dado pela torrente de vossa ex-reitor universitário' Ata- admlDlstraçãi) amda colocou em uma nova reunião da Con- Não ha uma pessôa nesta Ca-
laboriosa emigração conserva ulpho de Paiví\: Acad�mico, acreditado �anco nacional algllns gregação da Faculdade de J1i- pital, ou talvez neste Estado, in- Sabado 18 de Janeiro de 1936.
melhor o aféto inviolavel, de- Ministro da Suprema C::ôrte C?�tos .de réis pertencentes á M�. reito de Santa Catarina, fo: teres&ada pelo Carnaval, que não

vida não sómente a terra de Apelação; Plínio Casado mClpahd�de, prevendo a urgencla esc') hido para Diretor daque- conheça sobejamente o que foi a Anuncio em italiano, espa-
clássica mãi da latinidade, Ministro da Suprema Côrte de necessld�de� de momento.

.
le estabelecimento de ensino incomparavel turma de Lord Ca- nhol e português.

mas tambem á Pátria mü- de Apeldção; Otavio Kelly, Parece IDcnvel que �e b�es�e secunda rio, em escolha una- veirin�a, na folia maluca do Car- Marcha Real e Giooinezza.
derna dos italianos, semea- Ministro da Suprema Côrte tanto em tão pequeno perlodo nime, O provecto advogado nava' passado. Noticiar;o em italiano.
dora do progresso, da cul- de Apelação, Alceo Amoroso de �overno, tendo, entret.a�to, re- sr. dr. João Baier. Tendo comparecido pela pri- Conversação do Prof. DE
tura, da energia e da beleza. Lima (Tristão de Athayde), cebldo. as rédeas da admmlstração Nessa reunião, tambem, meira vez na nossa principal arte- MASI sobre: "Ensinos da histó·

Saudamos na Itália a fonte Academico membro do Con- com mmguado saldo em cofre. escolheu-se para secretario o ria, num dia chuvoso, máo gr:!do ria. Ilusões napoleonicas: Um
materna da civil:zação e da selho Supe�ior de Educação; �d�inistra o munícipio com bacharelando Luís de Souza, a todos que a assistiam, $5Cinha grande projeto".
força invicta de uma vigoro- Fernando Magalhães, Acade- mu�to tlD�, atende a todos com que, ha muito, vinha exer- embaixada chegou, alcançou sur- Transmissão do Teat;o Carlos
sa progénie. mico ex�reitor Universitário' mUlta dehcar.bza, pelo que ha cendo a contento geral iden- preend�nte l'ucesso, sendo viva- Felice de Genova, da opera;
Linguistkamente, das rai- Levy Carneiro, jurisconsulto; se �erca�o de densa atmosMra tica função. mente aplaudida. NERONE de �. �ascagni. _

zes mergulhadas no passado ex-presidente do Conselho de slmp�tlas. .
De todos os cantos de nossa Romanças antigas mterpretadas

romano desabrochou a flôr dos Advogados, James Dar- (Do )ornal «Campmas», de Capital, vieram pess::·as, afim de por Giselda Bonatatibus.
do nosso idioma; jurídicamen� cy, jurisconsult,o, ex-presi- AraraDguà,) de 12-)-36

OBrasil cam- ap,·eciarem o bloco tido CuIDO Rei Noticiario em espanhol e por-
te, devemos a Roma eterna dente do Banco do Brasil, dos blocos, provocando ha nossa tuguês.
os principias àa órdem civil Fernando Raja Oabaglia, Di- peão da paz Broadway uma verdadeira consa- Marcha Real e Gioo[nezzo.
contrapostos á barbarie obs- retor do Lyceu de Estado Pe- U 1-. gração jama's vista numa noit�

p
·

tinada; clássicamente1 reco- dro 110, Ceb) Vieira, acade- m av ao Ja...
RIO 15 o h I M

chóvosa cor::o aquéla. romotarla
nhecemos nela o conceito mico,SecretarioGeral da Cor- punês noter -,

c anceer
.

a- Assim cheia de satisfação sai- "

bl'"mediterrâneo da filosofía e te de Apelação; Umberto 00-
- cedo Soares esta r.ece�endo mUitos nha embaixada «chegou», depois pU Ica

da história, o senso exáto do tuzzú, clinico; escritor Rafael ril6rio t�legrdmas de fehtaçods pOí �o. de visitar os nossos jornais e de
DA COMA�CA DEnúmero e da fórma, as idea· Pinheiro, Diretor da Biblioté-

russo ��l o. reatamento SS rr� açoes �e moshar ao nOSjO público, se

SÃO JOSE'çõt;!s da ciência e da arte; re- ca Municipal; Roberto Pes- 1(1 oma�lcas entre a o 1Vla. e o retilou para. a sua séde.
ligiosamente, de Roma nos soa, primeiro tenente do .

Paraguai. como um �?S ultlmos Insist'Õ!ntes pedidos foram feitos.
veiu a consagração eclesiás- Exército, Diógenes Monteiro, . TOK[�\ 16-0 embalxa- fcut�s da obra de. pacificação pr�- para, que o afamado cordão vol
tica da fé cristã. médico, Valdemaro Bern:lr- o?r SOVIétiCO protestou ener- movida pelo Brasll em B�enos Al- ta5se á Praça, e atendendo e�tas

Laureada em sua história dinelli, professor universita- glcaI?ente contra. a .recente res. �lguns t�legra,?as dizem que solicitações, �inha embaixada,
antiga, unida pelo catôlicis- rio. descld� d�. um aVIão Japonês ela Ec}! u.ma das maIOres obras de

outras vezes, veiu mostrar o seu

mo, aparece-nos hoje a ItáUa, no ter�lt911o russo.
..

paz reahzada nes�e s?culo. Ao valor, arrancando do nosso povo,
vibrante e jóven, no momen- O ministro d?s EstranjCl- mesmo tempo, os )OrnalS lemb�a� justas aclamações.
to solene do heroismo e do. ..

ros, d? Japão, mformou que tambem .que o chanceler brasllcl- Este ano, plrece que os ani.
sacrificio, como depositária Bebidas �aclOn�ls e Extran- a. descida f?ra prov?cada por co �fraDlo de !Viello .�ranc? con- madores do cordão em apreço,
fiél dêstes tesouros e destas gelras ,so NO �lrcunst.a��las fortUitas e por seguIu a pa� de Letl('la, .flxando estão se descuidalldo em levan-
virtudes.

)
C)AFE .JAVA ISSO solIcltuu que os Sovlets de vez a ahtude do .Brasll como

tarem a apreciada turma para de
Reconhecendo a inflencia f raça 15. de Novembro devolvessfm ao Japão o apa- campeão da paz contmental.

novo voltar a buulhada que se

de suas projeções multi-secu- AntOniO Paschoal relho.
aproxima.

lares, (j beneficio de suas Minha embaixada chegou, é
ondas emigratórias, que nos O dr Ce A -I Ordem das 'n�ispensave1. no Carnavai, pre-
deram o pensamento, a ati- • sar v I a, ausentan- cis", portanto, ser r�organizada,
vidade, O sangue e o valor do-se por dois mêses, despede-se de seus amigos e Advog·adas para maior alegria dos nossos fo- At6 o dia 30 do corrente, os

de muitos de seus filhos para clientes e avisa que seus doentes ficaram aos cui- liões, que a apreciam justicdra- promotores público das cumarcas

a nossa terra e para a nossa dados dos drs. C. COSTA JUNIOR, MIGUEL BOA- Requereu inscrição na Or- mente. de quarta e terceira entrancia5,
raça, 0 Brasil e a Itália são BAlO e AUGUSTO DE PAULA. .

dem dos Advogados, na sec- Ao Lord Caveirinha e aos seus poderão re.:Juerer a sua remoção
todo afeto, 110 qual se reflete ção dêste Estado sub-secção cornranheiros, aqui deixamos o para a segunda promotoria, recen-
O sentimento da estirpe. 10-2 I) da Capital, o sr. dr. Norberto o apêlo de A Gazeta e de toda temente creada, na comarca da
Através dos campos de I de Miranda Ramos. f'lorianopoli!l,' p�ra Minha emhai- capital

Pródromos'
DA

FOL.IA
fiBandO da xada chegou, não tardar ache-

Noite" gar ... este ano.;

Programa de transr.1issão ra
diofônicu especial para a

Amel ica Latina

Achando-se vago o cargo
de promotor público da co

marca de São José, até o dia
30 do corrente, cs promotores
públicos das comarcas de
segullda e primeira entranci
as, poderão requerer a sua

remoção para a de São JOSé.

Segunda pro.
motoria de

Florianopolis

- -
- -- -

7

End. Teleg. A P o L o
Caixa Postal, 75

L A G U N AI

Fabricas de:
PRODUTOS LATICJNIOS, EM TUBARÃO �E BRAÇO Lebarbenchon & Cia.DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO

DO NORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
� I\l1atri2:: FbO�'2L���e�w��o��.�·' �� FEl' em.1

Bluinenau - .Joinv"nle �;.'1ao Ff'-ancisco Laguna Lages �
� IIlaseecSça�_o "...ia

Mostruario perrnarler-.te em Ct-uzeiro do Sul �
, "",, Secçao�de Secção de �

FAZENDAS:
..

_i)aralltcrnos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Mach'nas ele benericiar madeira
Lonas e Imp�.�meaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas "l

r�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferra 6CilS para portas Machínas para laoei rr s �

�� Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios .ern geral para a lavoura: 'arados, ��
�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. lt�
�� Linha para coserjc sergir

.;� �, Fopões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Nlotores �Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" janta(- talhe- eléctricos �
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona �.Cortinas e Cortinados fintas a

.

oleo e esmaltes .iícos e graxas lubrificantes �,Toalhas e guarda-napos � Arame de ferro - télas para todos os fins A utomovcis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaccutícos sorios, serviço mcchaníco �)

� Dl!posita.rio5 dos afamados Conservas nacional e extmmJcin's Pneumáticos c carnaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e ('xtrang�iras Material electrico em geral �

II E�. Ernp,'aza Naciona! de

l'JaVeg99.ãO."Hc.cPCka"- ..vaP.oreb "aflHoepcke", "An{la" e "Max' �
I ,� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria"

...
Fabrica de Gelo ;!Rit�� rv'LSH ia" - Esa!eir "Arataca" �=�SS7���À����'�����������f?�i���������y='�"r:"""���t���������������VA'l!e

i �e:;;;nhia "A;rança d:ee;(::���I'-i1i�'��!���!!'li���2;Z;:?
t� ae,-:::;=-==-»Oõ8i!� � Enca[fe�ase de classificação, medição e EM:fiARQUE de ,I COlaboração� FUNDADA liiã..lwe .�.H .

"!:� rA tod=s as C�F(,Clf� de madeiras serradas, beneficiadas, em tó- I�
,... �-= =.

• ;': I ros, etc.; c-rcaes e r crcadorias em geral) para qualquer Não serlÍ devolvido o origirvu,
!1.:� seguros Terrestres e rvl�ritimo ��J porto do r-.JORTE e SUL publicado ou não.
�� !.��

I
SCr\( (;0 garantido e rápido o conceito expresso em arli-

�� Incontestavelmente a PRIMEIRt\. cío Bi-aeil �� �;).�·e(:�cG n",odicos go de collaboração, mesmo soli-
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 I

'/
SÃO FRANCiSCO' SANTA C!.TARlNA I cila1�, não impli�a em respon-

RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000 1___ "'W' ..-="'=� _ W&*5 �� d:bl�:1:c:ou. endosso tsor parte
RECEITA EM 1934 18.178:403$540 ''4 a. ,'"

PROPRIEDADES IMOVEIS i3_.í96:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMfOAS EM 1934 2.436.014:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Assinaturas�.� r.���u!:;�....t.:._�.1�:;.'d"";;""."-'':1.:.�.f.mil:;ptWlI I URSo II � ;� S.IPPEL E ARJ Ml\.-CHADO �.''(��' I.
I � HODL�STU.� o:

»» I.;.;.11. "" ;V p��� i
� - BÓUA. especiais e �.
� ��:

horas marcadas �.
@'
g;r� Raies XQ

Sub-Agentes em Blumenau e Lages f0. Diatern'1.ia;; � Raios Violeta �l

���.�G��e' �
I

Rua Felipe Schmidt, 38

���.����•••�S 0----����o�������- �!'J'1ll\!��1'f.li3i�-R!líf....D!l:fH1lm

�'l lorto Alegre - Dr. Ar+onio
Bottini

� Atentae bem 1 � � .ão �cutam __ -I CU::b:ST:;:ar:aE �a::�;A
� ��"J I�I �ATA�INA:
• '1 -_. <'\rarangUa-Jalme Wendhausen

! I A CASf-\ QUE REALMENfE VENDE BARATO ����Íi��� A�����oPS�hmidt
:. M II ...J1 l5l E' H CASA �1]9SCELANEA Biguassú--HeitorCampos� Agencia o ei�n.ai ue ir'l-l!u
• I �I Blumenau- Martiniano Hilario

bllcações, COrrl séde em São Paulo; I!; i Si inq!l..lec�os, Louç" s e Bom Retiro-joaquimSimões

r d I � ! ':\.rtigos ele pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:esé autorizada e fisca Iza a pe o �overno I

li
eletricidade, acaba de Cruzeiro-OFvaldo Pereira

� Federal e possu� a carta paten�e n. 112 �.>II r-eceber grarlde novida- ��;���u��s-_EÕi�::hRoAlves�
�:� des-- Rua Trajano n. 8 - T€1. 1.428

Caminha
t�:� ô' •• ,_ CO" ._-�= ,�--' Itajaí-Evilásio Heusi

lortelos proprlos,' tres vezes'l
L. @ loinvile-Xavier Schenk
d Lages-Hossanah Nev�sI Formidavels � L a F

.

Ch MCf �

J IO I
agun

-

ranCISCO agas a-

G;..

·.
por semana, todas 8S segun· �� ava .,J rna chado

G das, ter�til8 e sextas-feiras, �1
- Mafra-Pompilio Claudio

• �� 'Praça 15 de Novembro, 26-'-sohrado - Fore. 1.360 I\Tc. va Trento-João José Archer
@ Extraçao com globos de cr19tal. �, PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE. ESTADO Orleans-Edgar Matos

�'�.'
�j i- arto União- Hem inio Miles

A rnáX ima lisura � h�meBtid,ule, pClis� os soro "'� Duas transmissões díar:as: pela manhã e á noite Rio do Sul-·Aristides Melo
leias são prt;lcnciados pelo povo. �j A' JAVA jonNAL

.

'f' G d d São José-José Costa Vaz
'�_.ill

nUnCHllf no 1'\], sigm lca: rar. e� ven as e

��.,}' �J mô\orts hcros S. Francisco Guaracy Goerrefen
. fÀ,,���11 São Joaquím-João Palma

�] I Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS Tijucas-Osvaldo Ramos

��t���tJ.OGG----·-----��••GGm���� Tubarão-Joaquim FaracQ

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

Apentu, Sub-Agenies e Reguladorei de �vadaB �em
a::., Brasil, no Urv guaí e nas prinJ:ipaís praças es�rangGlrals.

Agente� ern Ftotanopolls :

Campos Lobo & Cía.

!odus os Estados

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, derem
ser enviados ao Diretor-Ge
renle,Jairo Cailado.

Redação, Admnlstração
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfANÇA

Escritórios em Laguna e ltajaí

Agentí1s··�orrespondente8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS

A Gazeta Indica:
Médicos Advogados

r'au lo T. Posito tem a grata
�"""""=="""""==-"""""=="""""""""""""""'"",. satisfação de
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de
Novembro n: 24, nos altos do conhecido Café e

Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros,Advogado telefone, banhos quentes e frios. IRua Trajano, rr 1 sobrado

I
LMi__iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiii __

---------- Telephone n' 1548

Acaba de saír do prélo
Accac io M�-l' A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

, '4)1 Guia da Estado de
reira tem seu escrip- Santa Calarinll.

Editada pela LIVRARIA CENTRAL de Alberto Entras
florianopolis - roixa Postal, 131 • Telefone. 1420 • 5. ratarlna

Enõereço Telegr.: "Entres"

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

Treska J r. & Mottadas 15 ás 16 1(2 horas.
PA6AHOO as

FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DOr)entistas TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: DE JANEIRO
RESIDENCIA- Rua Este- CIC Limitada 5'(. ala. ILuiz Freysleben ves junior �. 26 C(C.AvisoPrevi06·I.ala. A Rua Felipe Schmidt n. 2 e

C· lã D t' t Tvpographla, EstlZrlZotypla W --

H urgi o en IS a encac1erna,.ão. Pautação, Tra· Prazo Fixo g·l. ala. ., 1 •
z: R�U_A_D_E_:_()_:::_D_:_OR=..:..0::..:,_3::....:0�_=__==b=Q=lh=os=e=m==A=ItO�R=e=ilZ=UO='IZ=Íc=-.. ::..:___:��T�E�L�E�F.�1.�13�1�������������e......------.--•••••••

�

;COR? RESFRI,ACOS?

G-U A R A I N-A

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

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgíca-operações

Das J horas em iante dia
riamemente f! R. 7/ ajano,51

Phcne 1.618

Dr. Miguel
Bf::>abaid

Clínica Geral > Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratament o
sem operação e sem dôr

Resid.:· Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Cot» l:l« .--R. joão Pint:::, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO B.
FERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Tr�jano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista emmollltlss de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Pormcõo pela Pcculõcõe c1rz

mec1icino (Ia Universic1oc1e c10
Rio c1rz 'lnnelro, Ex-interno,
por concurso, c10 Hospital c1e
Pronto 5ctorro e õc Assisten·
cía Publica c10 Rio c1e 1aneiro.
rom alguns anos õe pratica nos

_ srzrvir;qs eapeclcllzuõoe no Pro
tesaor Sanson. no Rio c1e 10·
nelro-rto Policlinica c1e Botafo
ga .. no Hospital c11Z São 1oão
Batista c10 Lagôa e no Hospital
6affré··6uin I e).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, I

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

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone nart.cular 1246

,..

rNAO

,

;

m;,........';E'�: --.......�=::=====-
i

_)es, Salvio de Sá � I
Gonzaga. II

E

Dr. Osvaldo Silva ISabac:k

I,'" 6.

� I� Drp Ricardo 01I Gottsrnann �
I Ex -cheíe da clínica do Hospi

.

I
tal de Nürnberg, (Professor

I lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Especi311.�a em cirurgia
Rua Trajano, 2 (sob.) II

geral
Fone 1325-Aten.:le cha- alta cirurgia, ginaecologia, (do-mados para o interior.

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

Ioperações de plástica

Banco de II
j-

Crédito po- �.
�-

pular e Agri- _
cola de San-
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio]

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto
ria de Higiene deste Estdo, aceita responsabilidade técni
ca de Iarmacia ou de especialidades farmaceuticas.

Cartas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric .

3

ae' M 'Mi+;

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua [oão Pinto, fi' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás

II17 horas

Farmaceutico
•

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D Tereza Cistín 3.
•

AVENIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de Janeiro

Minas em CRESCIUMf.\
m;TADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

J
Dr. Pedro de Moura Ferra

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

o Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAI.

In/ormações gerais sobre a divisão politica, adn inistra
tiva, religiosa, repartições, impostos etc.-Indicações uteis :

Serviço postal e teIegrafico. Horarios e preços de passagens
das c ompanhias ferroviaria�, navegação maritima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial. -l\: ledidas,
B. OS MUNICIPIOS.

lrformações geTais:-Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-Indicações uleis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e Huviaes. Distancias quilornetrica.

C. INDICADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS'
TRIAS E PROFISÕES.

I A Capital-II Os Municipios na ordem alfabetica.
-III Anunciantes fóca do Estado.

D. INDICE DOS ANLNCTANTES.
O G· s do Es�ado de S. Catarina é a unica obra

neste genero flue não significa uma simples compilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou utiI para um indicador f-eguro do co

mercio, das industrias e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente.

tório de advccacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

MAJESTIC H O T E L

TELEPHOHE, 58

Preço do Guía com o mapa

Propr.etarlo MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente predi» de contru
ção moderna em cimento armado. Agua encarada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e ronselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma do 30. andar, corri admiravel vista para o mar

e cidade.

TRA.TAMENTO DE PRIMEIRA ORDEl\.�!Jlt�. "ili Diarias a parti..-

de10$OÔ�]O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4
I FLORIANOPOLlS Santa Catarina

5
�����������������

�I�f{W���--

Carnaval
Dr. Ivo d'Aquino

Advogado
BLUMENAU

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

{Ec1If1c1o Caixa Agricola)

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1 290

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

as

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

Para celebrar com pompa e magnificencia
a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiríu íorrnídavel
stock de artigos carnavalescos.

E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico
para todo o Estado de Santa Catarina, dos afa
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO·
DOMETAUCO, RIGOLETTO, PIERRO! e PIER·
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

Para os revendedores do interior chama-
mos a atenção ele que todo e qualquer pedido

�
deve ser feito diretamente á CASA DAS MEIAS, �� que oferece grandes vantagens, ;.

i 2

������ ����

ADVCOADor;

RUA TRAJANO, ::;3
Telefont-, ,1287

� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADQ

.....e••8�••DO••O

I Vai construir 'I
. ����������

• o•
o

nosso conselho: •
•
GMANDE FAZER UM PROJE'TO, COM

ESPECIFICAÇõES E COM ESSES DO·
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRurORES DE CONFIANÇA

PASCHOAL SIMONE S. A.
I

LIVRJ-\RIA MODERNA Ifunc1ac1n em 18f:S6

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM ÓTIMJ-\S CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicas

RIO

ME o
".

CORAÇAO
�'.� .

"
" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INoves apare-! Pela nossa historia
União de Comércio, lndustriatrr=e ao si�te- PRÊSOO JORNALISTA

L d
.

FI· r i ma Reallty- BARRf.TO LEITE
e avoura e orJanopo IS I Rar'ge para o RIO, IS-Foi noticiado que

AVISO AO COM E'RCIO
Cine Rex a policia prendeu o jornalista Bar-

.

reto Leite, apontado pelas auto. 1791--A const�ucção do q�artel nesta capital-O
A Empresa do Cine Rex, o ridades como autor da carta diri- coronel Manoel Soares Coimbra, tend.o �Ido nomeado, com. patente

elegante � corifortav�l cinema da gida a luiz Carlos Prestes, ha regia, toma poss� do governo da Capltama de Santa C�thanna. «Ef
rua Arcipreste PaiVê, .. segundo dias divulgada, a qual hístoriava te governador [oi pro:essa�o por ter g�sto na. constrtlc�ao do 9uaracabamos de saber de fonte au- as demarches entre a A.N.L. e a tel da praça General Ozono, nesta capital, a importancia de serscer.-

torizada, já contratou com a Phil· minoria parlamentar, assim como tos m:1 réis> .

. .

lps do Brasil, a instalação de uma criticava a politica aventureira do 191 O--Fallece [oaquim 0[abuco-Em .Washlngton, on-mcdernissirna aparelhl'lgem cinema- Partido Conunista,
.

de desempenhava o cargo de embaIxador. do Brasil, fallece o. �r.
tográfica, do, conhecimento sistê- O jornahsta Barrdo Leite I: Joaquim Aurelio Barreto Nabuco de Araujo, orador, poeta publici.«
ma Reality-Range, hoje ja de re- cronista parlamentar do «Diario ta e diplomata. Nasceu e.n Pernambu,=o, a 19 de Agosto de 1849.
nome pelos sucessos .que têm al-, de Noticias>. I
cançado na moderna cinemato-jgrafia, como acontece DOS cinemas

.

.

mais frequentados das principaes Deseja concertar o

capitaes do paiz: seu rádio? Procure o nha.
'\ instalação que se dará �r�- sr. Bouzon, á rua Uruguai n.1 LONDRES, 17-As experi-vemente, dentro dêst� mês vai Ii- �g" 9ue será plenamente sa-I A esté)��o al�m� DJA, onda encias �relimiilares .de tra_nsmlssàoc:r a cargo do conhecido eng�nhe. tisfeito, 3 I ,38ms., Irradiara amanhã c. por meio de televisão feitas pelocimente dr. Leopoldo Weesmger programa abaixo, para a Ameri I sr. Alexandre Palace, começarão

e de um ténico, que acompanharão Rhe ingntz ca do f)u1• em março prcximo, tendo sido
���������������������� os aparêlhos. O sistêma Reality- - A's 23,15 corresponde àl organizado UlP- programa para o

I
Range, de. possante� altos falha?- LANS P,o.RA BORDAR 3, IS hs. no Rio de Janeiro e mês de julho,EmprestimCf de tes são fieis transmissores da voz 7,1 5 às 1 , I 5 hs,
humana e de todas as outras mo .. I não tem rlval, Grande sorti- .

23,00 Anuncio DJA (alemão,.

Consolidação dalidsdes do novo engênho cine- mente de cores flrmbS. espanhol) Canção popular alemã.
II sau'de dodo matografico. 23.ú5 Radio da Juventude Hule- n

G
· Trata·se, pois, de um melho- �JI RCAS: riana: Canções populares. 23.7.0 pEstado de M inas erals ramento muito importante e que Onde é que estão cs 110SS0S pa- apa

tornará o luxu0.50 cinema um pon-
A LI C F:, A IVI F LI A, AU RO RA

Tentes, conselhos e advertencias pa-MARIA, MARINA, ROMA 17 S d 5 ruto de preferência para 05 nossos MARGARIO.I\ ra investigações de família. 23.3S •

-

egun o o -

"f "
J mores que circulam aqui, o Papaans . . Noticias sôbre a economia p. ernã.

Os emprezários do Rex não têm A' venda nas bôas 23.40 Entremeio. 23.45 Ultimas está. sofr�ndo de br.onquite. Os
poupado esforços no sentido de noticias e Relatorio da Alemanha [uncionarios do Vb�lcano se recuo

corresponder aos desejos de seus
c�.sas

(em alemão). 24.00 Variações s:m a forne�er quaisquer declara-
frequentadcres e dentro o que de d'urn tema hungaro para piano de çoes a respeito..

SIh di f t I t T R' h d J Entretanto anuncia-se que .me ..or se po la azcr a ua men e, Brahms. oca lC ar �augs. . ., .

estava a substituição dos atuais apa- 00.15 Da Emissora do Reich de San�dade Ja ha
f .mdUlto tae�poAlhos �V"""C\1l\jrnR [' 1fà B I' N' ti I 11) Ulti solria de um res na o cr OICO,rei . l!9lt�\llhí�lt. U et im: oite na iva. . - 1-

di. .

R I t
.

d AI que agravou no Ia I J do corren-

!GADO SE;n� To�r�R
mas noticias e e a ono a e-

.

d IF g� j,j�� h ( h I) I 30 M te, ao ser Inaugura o o ano e-
man a em espan o. . 1 e-, d A 1 •

P 'f' I dI di d t A C d tívo a cacerma onti ica e

CnlOM�LIli�JOS o Ias a opere a asa e mu-
..,.. .,ti m l!;. Hn, . d E B k 2 15 E Ciencias a cUJO ato esteve presen-SICCS e rnst oec er.. co. p

E Saltará da Cama Sentindo-se da Alemanha. 2.30 Musica de te o apa.

Bem e Cheio de Vida dama. 3.00 Ultimas noticias e
� _

Relatorio da Alemanha (em ale-
mão).3.15 Leitura do programa CONTRA AS ALIANÇAS
(alem., esp,). Despedida OJA, COM A INGLATERRA
(alemão, e,panhol).

•••••-------G.-----==f)••G.....�' .0•••0_0"$0$ .��".G••••:• Ge
•

i]8 àe JAnEIRo ii I m bitu ba Hotel i• 00 R
A."• .0 �

I COL.OSSAL [SORTEIO �! BAL-NEARIO I
NA I"CREDITO MUTUO PREDIAL"

: Esplendidas praias de banhos I
• PREÇOS EXCEPCIONAiS PARA OS VERANfSTAS I

• Exige apenas a cont,,�buição de • O
PONTO de partida da E. F. D. TE- •

• 1$000 para cada sorteio • O
REZA CRISTINA, com trens diarios em •

• II comunicação com todo o sul do Estado •

i Habílitai-vos! Inscreveí-vos! II A l'RES HORAS DE FLO��N���t� r��tESTRADA DE RODAGEM. i
I...... ..--------� ..:: GO.GO.-----------eo oI

!

Avisamos aos nossos dignos associados que o Exmo. Snr
Ministro do Trabalho, atendendo ao pedido telegraphico que lhe fi
zemos em 20 de Dezembro último resolveu ISENTAR DE MUL·
TA os secios desta UNIAO nos recolhimentos atrazados das cons

tribuições para o Íns'ituto de Aponsentadoria e Pensões dos Comer-
cÍarios.

Avisamos mais que, doravante, esses recolhimentos serão

feitos pelo Banco Nacional do Comercio, e que, na séde desta U
NIAO, á rua Felipe Schmidt, n. 10 (EdiEcio da Confeitaria Chi

quinho-ôo.andar], encontra-se, díariamente, das 10 ás 12 e das
14 às i 7 horas, pessôa r pta para atender aos interessado no assun

to em fóco, visto que, para gOlar da ISENÇAO de MULTA.,
necessário se faz que as GUIAS de recolhimento sejam VISADAS
POR ESl A UNIAO.

Floriauopolis, 15 de Janeiro de 1936

A Diretoria.

Emissão de 1934-Titulos de Rs. 200$000-
Juros 57.

Com sorteios em Junho e Dezembro

PRF.MIOS
EM DEZEMBRO

de Rs. 1 .000:000$000
de Rs. 1 00:000$000
de Rs. 50:000$000
de Rs. 5:000$000
de Rs. 1 :000$000
de Rs. 300$00G

EM JUNHO
I de Rs. 500:0JO$000 1
2 de Rs. 50:000$000 1
1 de Rs. 10:000$000 1
I! de Rs. 1 :000$000 2

330 de R!I. 300$000 21
330

Ruiu O prédio interrompendo
o trânsitoA ver\da no

Banca do Brasil
8-3 Rio, I 5 -- Na madrugada de

��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii� hoje o edificio ruiu [ragorosamen
te, o conhecido edifício onde fun
cionou por muito tempo o restau

rante Stale Muchen. caindo as

paredes da frente pua a praça
Tiradentes, o que fez cem que o

tríinsito por aquêle local ficasse
interrompido.' As vigas de todo
O centro da casa cederam vindo
os de5troços a soterrar os quadro
estabelecimentos comerciais que
funcioDlwam na parte baixa .

9

Prisão de ventre?

Purgoleite
Ganulado e comprimidos

Laboratol:o Raui Leite Rio

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

.
C0111 esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidadt! na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-D IAL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-

a joia de entrada é accessivel á todos-a$GOO

(Compilação de L. Nazareth)

. DIA 17 DE IANEIRC? DE 1936-S. ANTAO

irradiação
da ABelha- Experiencias

de Televisão

Se está triste e sem animo para viver, não
recorra &08 saes laxantes, etc., na espe

rança de um alUvio milagroso. Nada con

seg-uirú. Tacf3 l'er11edios estimulam os intes
tinos sem tocar a causa-o seu ;-lGADO.

Elle deve destillar diariamente quasi um
litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente, os alimentos não são
t1:�eridos, apodrecendo nos int�tinos e for
l�:::mdo gazes que farão crescer o seu esto
r:�ago. e o seu paladar ficará desagradavel ;
surgÍl'ão manchas pela pene e uma dôr de
cabeça impertinente O atormenta't"á. Todo
o seu organisn1o ficará envenenao.o.
As p:�ulz.s ue CARTER são inía1livei3

para activar o funccionamento do Cgaoo,.
Contêm propriedades vegct['�es notaveis.
Experimente :Jn1 vidro. Custa P01.1(;O, Pe�;:
l)ilulaR CAIlTER cnl ql.Ã.alqu�r ph(',,('maci8

PARIS, 1 7-Nas cartas di
rigidas ao sr. Layal. a Confede
ração dos Antigos Combatentes
c1eclara se contraria á observancia
dos acôrdos militares com a In
glaterra, em vista disto oferecem
o perigo de uma guerra com a

'talia.

Para anunciar

só na A GdZ<'3ta
QUE TEM LARGA CIRCU

LAÇÃO EM TODO E3-
l'ADO

PORTO DE I\1BiTLJBA (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira)

Dir89ão de D.

COMPLETAMENTE reformado, �ste grarlde hotel a·

cha-se apto a proporcionar aos srs
.. hóspedes. � mel�or

tratamento possi leI, com sadias e variadas refelçoes, diS

pondo de ótima e bem irlstalada cosinha, a car?;o de pro
fissional competente.

SORTIDO bar, com bebídas geladas, bilhar e salão
de jogos. Agua corrente em todos os aposentos. Bar
bearia própria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Crônica internac;onal

Aproximam-se os dias c Jnfa-
-

grado!' a M'_mo e já se nota o

grande entusiasmo reinante entre

os velhos e novos foliões.
Cordões se organizam por toda

a parte para trazerem a alegria á

Praça 15 de Novembro.
O Brinca quem pôde, abriu o

caminho puxando a fieira cama

valesca, que os outros o sigam,
Na caverna dos Filhos de Mi

nerva,-a qual, sem contestação,
se deve o �oerguimento, das tra

dições carnavalescas da nossa ter

ra.r-reina grande azafama na cons

trução de carros alegoricos e de
mutações, que segundo ouvimos
são muito engenhosos.

Os Mtnerolno« que, no galpão,
são dirigidos pela batuta do vi
torioso carnavelesco sr. Edmundo
Silveira, estão trabalhando com

afinco para nos proporcionar um
carnaval modesto, mas digno do
nosso pevo.
A nossa reportagem, num tour

de 'arce poude descobrir esta

rem, ôntem, trabalhando na ca

verna minervina os srs. Edmundo
Silveira, Alfredo Juvenal. Oscar
Schmidt, Raul Silva, Eduardo
Dias, Roberto Moritz, Alcebia
des Dias, José Brüggemann e ou

tros .

Os velhos carnavalescos G;r
mano Machado, João Vaz e João

NOM EA DA Grumiché irão tambem prestar o
..

seu valioso concurso aos minervi-

RIO, 17 - Por decreto do I nos.
'

sr. Ministr0 da Fazenda foi no- O Juca, que está na presiden
neada lnalda de Morais Capela, cia, dizia numa roda na Conleita
nara interinamente, servir como ria «Chiquinho»:
datilografa da Alfan lega de São O nosso prestito vai estar ... do
Francisco, nêsse Estado. outro mundo, Perguntem só ao

Brito, ao Teódoro, ao Carico e

ao Aarão.
PIERROT VERDE

DO POVO

A Kamintern e a União
Soviética. O sr. Stalin
expedindo órdens a

cidadãos francês••

A voz

r"'N_"_-ID�-V�d"'�ll g�61�W,kJ��t
H O S S a I a � A viagem inaugural do novo

L����eI p.�!'a:':����OO�� dirigível �gigante LZ /29, será
feito de Friedrichohateu para o Rio
de Janeiro, viajem destinada a hon
rar o governo brasileiro e expres
sar reconhecimento pelo vivo in
'eresse que tem demonstrado pelo
trafego aéreo, inclusive com par-

Dep, Trindade Cruz ticipação financeira, a qual, como
. I sr sabe, acarretou a construção do

Peb «la -los Hospcke» VJa-
novo aerodromo para dirigíveis em

jou para o Rio de Janeiro, o sr.
Santa Cruz, perto do Rio de Ja

deputado Trindade Cruz.
neiro, e que será oficialmente i-

E-n onibus da mesma Empre- naugurado com a chegada do LZ
129.la, seguiram hoje. para o norte

do Estado: Olirnpio Schmidt, Luiz PramatoriaMagalhães, Vcnancio B. Chaves, v

Ricardo Wüngens e Carlos Le· de Chapecóbarbenchon.

Transcorre hoje a data natali- Por falta de energia elétrica,

cia do sr. tenente Albano de ficn transferido para o dia 18 do

Souza Lúcio, oficial reformado da corrente, sáoado, o baile que essa

M
.

h t d d simpática sociedade realizaria,
nossa ann. a e agen e a po e·

h'" éd
rosa Empreza Construtora Univer-

1 o�e ap no�te, em sua s e em

sal Ltdi.
' oa') essoa.

-------

O�,�.a:::, 1:li;�t:-:nivers�ri. �'R��a��u��1�L��a��r�a��n��g��e� i r,�a�
da exma. sra. viuva Adelina Rila
Fernandes, veneranda genitora
dos srs -. prolesscres Odilon Fer
nandes e Orlando Fernandes, alto
funcionario �a filial do Bancc do
Comercio nesta cidade.

E' um acontecimento que categoria dos grandes concer-
--

poucas vezes serà repetido tistas. Possuidor de um ori
na nossa capital, o c·mcerto ginal e vigoroso tempera
de terça-feira. I mento, Larangeira

dà-às suas

Raul, Larangdra quando execussões, Ia expressão, e

ouvido em M.ontevidéo re-j emotividade que os grandes
, eebeu a seguinte critica do mestres deram ás suas res�

«O Imparcial» pectivas composições.
Si as referencias que pre- Lamngeira tocará uma úr.i· RIO, 17 - Foi a,>sinado, na

cediam ao violinista Raul ca vez para nos, terça-feira, pasta da Fazeuda, decrl to ap<,'
Larangeira falavam deste ar- n0 Club Doze. sentando Jo:!o Emilio da Silva no

tista brasileiro como de Ulr. Os ingressos poderão ser cargo de trabalhador das Capata
executante de dotes extr?or- encontrado& no Café Java e ziás da Mesa de Re':tda Fede
dinarios. depois de ouvi lo na Livraria Paschoal Simone. rais de Itajaí, nêsse Estado.
ôntem á noIte no teatro ur-II

i

II'guira, devtmos dizer que Para a beleza e saúde de seus den�es, use sempre
não mentiram os referidos. P t 5 U L B I O Ljuizos elogiosos. Raul Laran� as a

geira, é com efeito, um inter" (Formula do DR. BACHMANN)
prete desse que mu1to rara

mente nos é dado aplaudir,
fica assi:n dito que o men

cionado violinista pertence á �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.4i"�

Nova York .janeiro de J936 Especial para A GAZETA
(por via aérea)

n�IUEtmARI05

A exposição abaixo transcrita do serviço de iníormações
fin/e�Komintern que oferece uma compreensão nítida da resoosta
fornecida pela União Soviética ao Estados Unidos, talvez, merece Festeja, hoje, a datado seu ani
no momento atual, interêsse especial. versario natalicio o estimado co-

A resposta da União Soviética á nota de protesto norte- merciante sr. Antonio Apostolo,
a�ericaila, foi recehida geralmente o corno que de fáta é: Uma invera- proprietario do conceituad� Cafe
cidade t40 crassa como impertinente. Moscou considera, certamente, Jaya.
os Estados Unidos e o resto do mundo como tão estúpidos é inex- O joven aniversariante, p�s-

. ,

penentes que se contentariam com a declaração de ser a União So- soa muito bemquista e relaciona
viética independente da Internacional Comunista. Si isso Íôsse serda- da nesta cidade, serà hoje grande
de, é lícito perguntar pelos motivos que induziram o snr, Litwi-iow mente felicitado.

W�lIach a assumir, ha tempos, na sua qualidade de Ministro de Ne- A Gazeta envia-lhe afetuosos
gocios Exteriores da União Soviética, a responsabilidade pelas ma- cumprimentos.
qi n ições da Komintern nos Estados Unidos, conforme asseverou

agcra o New Yorle Times n'um artigo de fundo.
Não poude tambem, ha pouco tempo, o snr, Stalin em Mos

cou dar ao govêrno frlncês a promessa, que os comunistas Irancê
ses iriam abster-se futuramente da sua agitação enti-militarista ê O
snr. Stalin. bem entendido, é o secretario geral do partido comunista
da Rússia, Soviética. E' significativo que, como tal pôde expedir,
nestas circunstâncias, órdens a cidadãos francêses. Pela posição ocu

pada por Stalin dentro da União Soviética e da Komintern, póde
deduzir-se facilmente a prova, de que a União Soviética e a Ko'
mintern não pódem ser, separada uma da outra. Na qualidade de
secretario geral do Comité Central do Partido Comunista Soviético,
Stalin ao mesmo tempo o chefe do Escritório Político. Essa posição
foi definida pelo próprio Stalin, ha tempos, da seguinte maneira ine
quivoca: O Escntõrío Político é o supremo órgão, nãc do Estado,
mas do Partido. O partido, porém, é a força suprema do Estado
(Relatorio stonógrafado do XIV Congresso do Partido)

O partido, portanto, não é sómente a única organização polí
tica autorizada do estado soviético, é tambem a secção dirigénte deli
tro da Internacional Comunista. A Prawda, órgão oficial do partido,
escreveu por ocasião do trigésimo jubiléu do partido: «O partido
comunista pan-russo dos bolchevistas é a vanguarda da "lntemacio
nal Comunista". Stalin é tambem, dessa maneira, de füto a máxi
ma autoridade dentro da Komintern. Essa verdade até agora nun

ca foi contestada. Stalin é chamado em qualquer ocasião o t con

tinuador da obra de Marx, Engels e Lemn» e de «chefe supre
mo do proletariado mundial» etc. Stalin teve a presidencia do VII
Congresso Mundial da Komintern, ora encerado, e perterc.e á dire
Si? do seu Comité Executivo e, ao mesmo tempo, ao mais alto Faz, anos, hoje o menino AI

grêmio do govêrno e órgão de estado da União Soviética, isto é: demiro Neves Reis, filho do sr

à direção do Comité Central da União das Repú�licas Soviética, Acei- Haroldo Reis, deligente comissa
tau, mais ainda, pessoalmente o cargo importantissimo de presidente da rio qa nossa Poli(;ia Civil.
Comissão de Constituição, eleita e n Fevereiro do corrente ano

F íI C d C Alh az anos o menino Car, ospe o ongresw os onse os.
N flh' h' r é

. �!C� provada, �ssim, a un�ão pessoal entr� a direção do .Es- 'F.8í;:rent � In.� ddO pr. f 't�Stado Sovlebco, (\n Partido Comumstá e da Kommtern, A posição
la o unClonam a re el ura.

pclit:ca�ente de..:isiva de Stali�" � a d; .Chefe SlIpre�a do Part�do Transcorre, hoje, a data llatali
ComUnll>ta Mundial. O «Escntono PohtJco» do parhdo comUnIsta cia da sra. M uieta Silveira San
da União das Repúblicas Soviéticas é o certro mundial do «bols- te•. esposa do ôr. ,.l\lberto Mar
chev;smo organizado, que se aproveita do aparelhamento da U�ião tim Santos
Soviética e simultaneamente do serviço de propaganda da Komintern
com dS suas 65 secções, afim de conseguir a sua finalidade, isto é, fnZEm RH05 t-ICJ1E:

8 revolução bolchevista no mundo inteiro. Pelo snr. Stalin foi de-
marcada a Linha Geral Jo ;xuti�o comunista, que consiste em rea-

o sr. Demostenes Segui, fiscal

d d I d do Imposto de Consumo em Sãolizar a dita ura o-prc: etMiado, inicilllme!!te,' n,um eterminado p'\íz,
f I d PlSulo,'em, acgment'lr a orça e ;j organização mi itares e econômicas o res-

I
.

d b I o Er - AristirJes Inácio Domin-Ipectivo pah, e ...m proiJu sional por meio essa ase, 1\ revo ução
, 9 '" d 0)5;mundial. L.-fIl I 2.) Stalin refelÍu-se já à que3tão a &êguintemanei- I>

a senhorinha Silvia Machado
ra: A rl!'Jolução na União Soviética é urna parte da revolução

b I I Rosa;mundial, o inicifl e a ase para seu desellvo vimento. nequívocas �ão
o sr. Rodolfo .lomer.tambem as seguintes palavras do cO'Ilissario do povo Molotoff: «O

plano quinquenal da organização da sociedade em bases socialistas HABILITAÇAo
não representa sómente a base em que é fundamento a União Sovié
tica, como tambem o ponto de apoio da r'!volução mundial do pro
letario

.
publicado na Prawda de 4 de Agosto de 1929).
Na órdem do dia, dirigida ao exército vermelho pelo sns.

Woroschlow, por ocasíão do último primeiro de maio, tambem
este denominou a União das Republicas Soviéticas de «Foltalez.1
da revolução mundial proJetaria». A prova de que vigóra êsse

programa atualmente sem quaisquer modificações, é evidenciada
�laramente pelos discursfls, proferidos no congresso mundial da Ko
mintern do ano corrente. E' especialmente significativa a exposição rHEBAnl UH!l ...
feita pelo sr. Manuilski, membro proli.llinente .!a Comité Executi
vo da Internacional Comunista sobre os resultados da Constlucão
Socialista na União Soviética, Exprimiu-se assim: «Estais realiz�n
do uma tarefa que tambem é a nossa - pois bem ajudaremos
contra os capi alistas e prOVOCNemos a revolução mundial».

E mais ainda: «O partiflo serve ao internacionalismo
peolétario, quando aumenta e alarga a capacidade militar da Uni
ãfl Soviética.»

Pede-se afirmar sem hesitação que o governo norte-america
no se dirigiu ao endereço preciso, quando entregou ao governo
Sovietico, em Moscou, a sua nota de protesto contra as maqui
nações comunistas na America do Norte.

Antonio Apostolo

Oscar fibraham
Aniversaria-se na data de hoje

o nosso joven estimado conter'

raneo, Oscar Abraham, ddigen
te empregado na firma comercial
OUo 8ernhardt, desta praça.
.fi Gazela associando-se ás ho

menagens de que serà alvo, felici
tado.

Glicon de Paiva, Fritz Schmidt,
Adolfo Beckmann e Pedro S.
Gualherto.

"Tira a mão"

Tte. filbano Lucio

OUTR05 PARTEm

/lté o dia 1 5 de fevereiro pró
ximo está aberta a inscrição 110

concurso para preenchimento do
cargo de promotor publico da co

marca de Chapecó.

Infdizmcnte não conseguimos
saber quando sairá o Carnpião de
34, para a batucada deste Car
naval.

Por intermedio de um apre
ciadc componente do referido (',OC

dão, sabemos que a sua morena

da trab".Jha as escondidas, não
deixando conhecido, por enquanto,
o dia que deverá sair.

Estão se habilitando no Car
to!io do Registro Civil par� ca

sar:-Carlos Natividad� e srta Ode
te Tavàres da Cunha Melo, t.m
bos solteiros e naturais dest� Es·
tado;- -Atcides Dt>laiti e srta. Ira
cema Torres, ámbos solteiros e

naturais d",ste Estado.

PELo5 rLUBE5

C/ub R. Primavera

Realiza-se amanhã, no Clube
Recreativo Primavera, do distrito
do Saco dos Limões, animada
soirée carnavalesca,

Associação
Catarll�ense
de Imprensa

Reunem-se, hoje, às 17 horas,
na redação de «O Estado», os

loembrotl diretores da Associação
Catoll'inense de Impremsa.

Tratando-se de altos interêsses
para a exister-cía da A. C. 1.,
nessa reunião, aproveitamos o en

sejo para fazer sentir aos colegas
a necessidade de regularizar o

serviço de arrecadação das men

salides dos associados.
Fazemos êsse apêlo atendendo

a solicitação de diversos socros.

Aposen ..

tado
Tte. Alberto Meyer

Acompanhado de sua exma.

esposa enconira-se entre nós o

sr. tt'lIente Alberto Meyer, pre·
feit') do municipio de Chapecó.

$.

Encontra-se, nesta cidade, che
gado de Laguna, a exma. sra.

viuya Eliza ColAço.

Clube R. 6 de janeiro

A' venda em todas as farmacias e casas
de perfumarias.

E.

Pelo oníbus da Auto Viação
Catarinense chegaram, ontem, do
norte do Estado, os seguintes
pa$sageiros: Paulo Preís, Fr�
cisco Rocettc, Amadeu Moser,

Sua apresentação em Flortanopotts

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




