
�3aL�(jarn o a�tivo f:)oVO ca-tarinense na pessõa
do seu brilhante e operoso governador dr.
l'Jerêu Ramos I,

-.

I

/

De bordo do Hindenburg I ecebeu o sr. governador
do Estado dr.�:Nerêu Ramos, o seguinte radíog-ama:

«BORDO HINDENBURG-Santos. 30 -- Bordo Hin
denburg sobrevoando terra esp.eudida Santa Catarina,
saudamos, na pessôa do brilhante e operoso governador,
o altivo povo barriga-verde. - (ass.) almirante Guilhen,
ministro da Marinha; general João Gemes, ministro da
Guerra, Souza Costa, ministro da Fazenda; Gustavo Capa
nema, ministro da Educação; Luis Vergara, secretário da

presidencia da Republicá: galo Francisco Pinto. chefe da
Casa Militar do presidente da Rcpubtica, Trajano Furta-

,

do dos 1?eis, diretor da Aeronáutica Civil; deputados Val
dernar Ferreira, Lauro Lopes e DinÍ? junior».

, T'

I

, (
v

r I

,. Ji' ..

'

•
. ,

I

Proprletario e Diretor ReSp0i1S8V{�1 .Ji�IRO CALI�i�"DO
,__ -.

I NUiViElçO 640Florianopolis, Terça-feira 1 de Dezembro de 1936AHO
--�-----�------------- --------

Estreará,
amanhá,

a Cornpanhta U2j.H2-
PORTO J\LEGRE, 30 - na de Operetas e

\ O Banco da Proviucia resolveu ODf:HasDeve reunir-se hoje. pela primeira vez, a Co.nis- di'
-

\ suspen er as operações carnuiat- Amanhã, irnpreterivc.rner-são de T abelarne-ito, consütuida te cõrnercíantes e indus- I '

até que se esclareçam a guns Q.- te. extreará em Florianopo-! triais. recentemente nomeados por ato do sr. major ou. d 1 137 II
. talhes do eco retoO. ,rehtl- lis, 110 Teatro Alvaro de

I vio Amorim, operoso prefeito municipal de Florianopolis. I I
__________

vos á nova CI do sê o. ,C>i';;alh \ o esplcndido e

IDeb���tH(�dO @IJ\lveJ·ouo "Hin ... � �;;;?tAll"!gt'llS �!�'IIH1,�II(1P:,�Udldl) .conju.nto teatral

;" .

'

,

rtre!ilIlaIíl�iMí' �iIM'J.i;'� --CompanhlaHalianadeOpe-

I[ t�fo danburg".. plP'oduiures Ir.(�ta? e apela') Dóra S'·
S. PP:ULO, 30 --- AmD(l} [lima.

Tão logo teve c?nhecime,nlo de Grippa, bóje, ás 19 horas, procu-I ORTO LEGP'" <O _I Confuri?e, tei1_i sido, fa:·t�-
estar gras5II,ndo o tifo na vila Bel-

rou o delegado de plantão na c -n- �, 1" AL 'l\.!:"
J

I mente, divulgado a peça li-
-�.--� -,' T<,,1.'rr.f"e"u R'ornos I' I IA Assembléia egisrauva ilPro'lrl'"" d: estréa "era' Lucia (IZ'cmor c g0,CL1.",., ,"'.-, - 'ilu. tra queixou-se oe que momentos ;,; I' ."",-,,, '"d I �,l o, __) e. o

. �
� J. • [ôs .e C rn urgcncia d' irnid

vou um projéto de er 1 .. ,dluL o Lamerinon de Do' izetfm",,1100cl qUl� o., '-- 0, ,.-. antes ten o Visto nas prOXWll a- , .. _, I ,e I' , •

�I· I 'l'd,:l�' f ncionario d 1 ld d d
a partir de pnmeiro de )aneHO O elenco desta mazistralaqut:l OCil 1 ,�C � tlm U .. 1.

es oe sua casa um so a o a . o

"I'
,-, _ '- o_) b1ú L,

da Direto\ia d,'-! Higiene, o qual policia especial espancar uma me-
o pnmeiro de 900 reis por itro

peça esta composto da ma·
, s.à vacinando p!f V3C!O nu'mero de .

f'
de aleool e 700 por litro dr ne.ra abaixov c ; �1 , .. U) _I; - 'nor inter enu no casa e como .!. � (,\ :

P OA�S '-�(' mc-iida preventiva
)

.

f A I' d
. aguardente ao produtor flogran- Lucia ,)1- Lamermoor+Dó �ess ex c ,--UH., H '-'.1 " •.. '_; , •

consequencia ora a vfja o a tiros d'- I' d .. d $'28f1'
;., U , e, 1\

-

d I I r- •

I ense, a e In o prenuo e v

ra Solirna: Edcardo Abe.eSrl\!I_IOD!�rA, Aco'Tlpanhe ercvoverpeopollcla. •

I 'Ide, o' .l, 1
"i.'. -_. n r\. r�. 1

• DçO gUIo e erva mate. dt J', E
.:

G ''''111; i.
a ;\loda Acrescentou que o mesmo rm-

- 1 Ange 1, urICO, . U_< ,n,
1 [l 1 C· l,�ta.r havia

..
feito fogo contra o di- O pa�a·'Y'I.pr>to das ore- Raimul1_do, _ Li.sand? _

Serzenti
corJlprâ!\d0 sue;; C:JOi,':as e intos na, )tA , Si. � � , � -

.
_ ."

�

nglveI Hindenburg na ocastão qulslções de 1932 e_ArtU!9_;�.s:� .. li��.�����_o .. _.
Casa, MB.csdonia em que este sobre voava no bair- rante o movimento constituciona-

ro da Barra Funda. S. PAULO, 30 -O Tesou- lista. Os pagamentos a serem de-A CasC1 que mais barato vende O· dinquérito prosseguirá na e- 1'0 do Estado iniciará amanoã o ruadas ,e elevam, na impor tancia
Ileg�cia do d;.strito �ão tendo o

I pagam:�to do s.aldo das requisi- de 6.492, na importancia tot, í
I queixoso sofodo fenmento algum. ções militares feItas em 1932, du' de vinte mil conlos de réis.

'O Banco da Provln
ela suspendeu as

operações cambiais
hojeReurle-se

a Comissào dG9 Tabelamento

6 TRAJANO 6

B "

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

o rnaíor dirigível do mundo e gloria do
altivo povo gerrrtênico, ontem� á rioite,
evolucionou nos céos de nossa terra

O G O;lViiE R
�� B

E MiNAS

Conforme foi noticiado ank

cipadnmeote pela imprensa do Rio
e deste Estado. o Hindenbttrg, �a IIst:�, atual viagem ao Brasil, de

veria realizar um cruzeiro ao Sul Jo país, atendendo ás constôn-
-

tes solicitações do povo, especialmente das coionias alemães de Sta.
Catarina.

.

...

A seu bordo tomaram p(l�sllg('m o embaixador àa Akma-I
nha creditado no Rio ele Janeiro, dr. Schmidts EIskup, e diversas I
autoridades da RepuL: lica entre as quais OE r5. miIllSlf( s da Guer
ra, Marinha, Fazenda e Educação, bem como o sr. chefe de Po
licia do Distrito Federal e o sr. dir�tor da Central do Brasil; Luís
Vergara, secretario da Presidem ia eb RCf'ublica; Diretor de Ae
ronautica Civil, Trajano Furtado Rei,; e deputados Dipiz Junior,
Valdemar ,Ferreira e Lauro Loprs.

Outros passageiros embarcaram tambem, tendo a cor.''Panhi,
crêado preços especiais para o rnllGnifico p;meio.'

A 1 hora da madrugada a soberba aeronave germânicél
VÔOtl ;;8bre Florianopolis, realizando,---ante a população admirada
da grandiosidade das dimensões do gigantesco navio aéreo,-de
moradas evoluções seguindo a logo após rumo ao sul.

No nosso Estado o J lindenburg voôu sôbre FlorianopoJis,
Tijuca�, Itajaí, Blumenau, JoillvilC:', Jaraguá, não podendo fazê-ln
sôbre S. Bento em virtude da forte cerrBção.

O Hindenburg possue as dimensões seguintes: compl i
rnento--249 metrob; diamftro-41 metros; Velocidade-média-

•

� 30 guilometr?s horarios; capacidade-65 passageiros para via-lIGENERAL,

jens t.ranso�eantCo5.

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

para Baia
BELO HO[-<IZONTE, 30 --Já está definitivdmente a�-

sentada a ida do sr. Benedito Valadares á Baia.
S. exa. partirá desta capital no dí:1 2 de dezembro

proximo para Sete Lagôa" onde lhe serão prestad2S
grandes homenagens.

A' noite do ílJCSmO dia pross ··'Li;" 1 para CurveJo, Já
devendo chegar pela m mhã de qui i \ ·:-,�;ra. dja 3. P ..;;rl1la-
11ecer" eln C--··\,,;·, I' 't,·l �.

- ,

d
.

,ú :-lI�.:, Jle a_.dJ(h�, �';:U'i] ;:; .. CpOIS para Co-
nnto,_ de onde ll'cl para P\Ii:'\póra. i): ;�';rapóía prC'sseguij á
110 dla 4, pelo vapul "Yenccsláu SI az» até Cnrinhai1ha,
?nde �heg,�rá no �ia 8, �evend(j passar pela cidade àe
jal1Udna, :,). FranCiSco e S. Ror:1ão.

.

No dia 8 ?everá tambem chegar a Carinhanha o go
vernador JuracI Magalhães que fará, de avião, a viag(;'m
da capital baía na áquela cidade. De Carinhanha sC:!t:jrão
juntos os dois governadores pelo «Venccs'au Bra�'} 3té
Joazeim, embarcando nessa cidade em trem especial para
São Salvador.

Ficará o governador :,Benedito Valadares dois dias
na Baía, voltando dalí para o Rio.

'.
,1
:'

GOERING, pres dente do n1inisterio e minis
tro da Av lição Alemã

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nacional o conde

da

Ciano honra os mortosConferencia

Grande Guerra
Pan-Amttricana

Soerguimento

o dr. ,Edmundo da Luz Pin ..

to faz part,e da delegação
brasileira

BUENOS AIRES, 30-Chegaram pelo -Neptunia- os

srs. Edmundo da Luz Pinto, Hélio Lobo e Ildebrando

Acioly, delegados do Brasil á Conferencia Pan-Arneri
cana.

Ao desembarque dos brasileiros compareceram o

embaixador do Brasil, representantes da chancellaria ar

gentina e pessoal da Embaixada.
.

Fios artificiais Constituída
para a �ircur- a Comissão de Tá ..

gia belamente
O sr. prefeito municipal major

Olivio Amorim nomeou os srs.

Osvaldo Lobo Yaberbeck, Ace�
lon Dario de SOUl3, dr. Carlos
Wendhausen. João Moritz e Ma
noel Joaquim da Costa para cons

tituirem a Comissão de Tabela
mento de generos de primeira
necessidade e de gasolina.
� CAFE' BOM SO'NO

..JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoai

Irradiação
Roma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Me trtz: FL.ORIANOPOL.IS .�

FI'lllaes ern.. Blurnenau ..Joinville - Sao Francisco Laguna - _ages �Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul
�

Seoção ('�e Seoção de Secç�o de r�FAZEND AS: r�
Fazendas nacionaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções. Machinas para officinas mechanlcas
Tapetes e trtlhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeiros

Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornoveís, Motores de esplosão, Nloto7f.s
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-jalhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmtsstcs- L<' I

-\kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortínados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD fi -ças, a.ces-

S-apatos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER =� Charutos cDANNEMANN:a Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Nacional de l'Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' -� Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�N'AVAV�V�������������âV�V���.

·--.--...�O A Gazeto

.���•••�..:::: .... -:-��..::.:,__;;,_ J',.. .. ,�k-_ ...".,,���".

�•••o.e.G. ,,- oo.o.e•••o

i Companhia "Aliança da Bahía"ll
G - .1 A
� FUNrCADA EM 1870 "

Dr. derb�1 R.

..;" •
da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos :I RuaC:��.v�:���IO (sob.
!D Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • I Fones 1631 e 1290

IG 0I• ����1t�sR�Áftg� 3���gg�gg�:ggg-
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 M éd icos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES A!3SUM IDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Atentae bem 1
• •
• •
• •

I Agencia Moderna de Pu- •

I blicaç6es, com séde em São Paulo:
o

I é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n, 112
•

F"o rm Idave ís aorlelol proprlol, Irei vazeI
por 8emana, lada8 aa aegun
daa, 'lerçal • .exlaa-felraa�

Extração com globol di cr'atal.

A (. 1a.x, I . ri"'::' Ilaul À honestidade, pOil, oa lor

telftl aio pre."ncladoa pelo povo.

..........___....__----.�--,._-.__ ....-

G
lodol OI Esladol IA�entes! Sub·Ager.tel e Reguladores de AvarIaI em

C:D Brasil, no Uruguai e na'i principais praçal eatrangllrsl.

Agentes em Ftorianopolls :

Campos Lobo & Cía.
Rua Consel helro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFOI.JE N. 1.083 END. TELEGRAFlCO ALLIA/'vÇA

Escrítórios em Laguna e Itajahí

Advogados
I Accacio Mo-I

CONSVLTORIO·�-Rua Tra�
ano N. I e. das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1 {2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

_ITELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Míguelinho, que será plena- __

.

_

mente sati�o_

Indica:

!Dr. Ricar..-:iol
Gottsmar1n

Ex-chefe da clinicá do f-!o�pi
tal de Nürnberg, (P.üressof
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclalllZa em cirurgIa

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

t6J io de advogacia á rua

Vts.onoe de Ouro Preto

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 heras em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!· iJência: R ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO túE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUr"
PEREIRA E OLlVi RA

Curso de especialização ém

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

LO.JAS

GARCIA

•

le I ra tem seu escrip-

ln. 7fJ. - Phone: 1277.

I Caíx 1 Postal, 110. I
1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

•

I
• (Curso de especializaçã i em

• molestias de senhoras)
• Atende na Maternidade
• até ás 8 112 da manhã

Sub-Agentes e'rY"\ Blumenau e Lages" e á !arGe-CElnsulforio:
fi ANITA GARIBALDI, 49

.•••�.��om-------r------Ui---------.I ------------ __� - �

.,
•
•
•
.,

� Dr. Renato=
. ==8arbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone J 325-Ater.de cha

mados para o interior.

Partos - Molestias ,de
Senhoras e

Molestias de crianças

Dlfetor da Maternidade]
Medico do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFJRES
(1 'ingimento a Indanthren -- Côres firme.:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 estmnjeiros)
---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, . fabricação de maquinas.
em g�ral, (agricolas e industriais)
-moll1hos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Renards legitimas, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos ult.mos rrl1'"")delos, os

i mais usados no Rio e Sao Paulo

"
•

Três Irmãos
PAL.ACIO DAS SECAS

o maior emporio de sêde em .Santa
""

Catarina

Tuffi Arr1in & Irmãos
r A mulher Ilorianopolitana, graça e en- � .. r__ As grandes cidades se destinguem pe-II
I .anío d05 salões da nossa -haute-gommes , los seus luxuosos e grandes «magazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atração do mundo elegante,

formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

I CASA !TRES IRMAOS... I I se veste com gõsto é a CASAITR�S IRMÃUS'II

Suntuosas, atraentes, esplendidas, Ivistosas, excelentes e deslumbrantes sedas

Crep Miss (Chine Gloria)!todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol-rsortimento de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Murgol estampado-artigo finíssimo
Idem Idem Idem
Iden Ide'11 CI petit-poístbola)
S0 '1 I

.

stada para camisas

3$800
4$500
6$800
7$500

- 11$000
- 10$000
- 10$000

7$000

de

Sê,'ias elC�épes

----_j

1- ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN:cl
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI<\NOPOLIS ATE' APRE

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos

800$000 por
2:500$000 »

2:000$000 »

1 :800�OOO »

1 :200$000 »

8uO$OOO »

700$000 »

500$000
1 :500$000
1 :200$000
1 :0(0$000
750$000
400$000
350$000

Casaco de Peles' de
Renard legitima-Argente de
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem ,,» »

I Idem »» »

contos

stock
Linho' Irlandês

homem

.!iIl>J.
�

•

de
para

em

Preços sem

competidores
Sortimento completo

todes as p.reças

�
�.......e.o.,••",,,�,---------�-----"��------------ •••"••••••••••••f

--�����������������

I Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos, as

I qualsjsão garantidas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas péles.como garantimos das nossas sêdas.

L E' a única casa na praça que garante suas mercadorias. "

Formldavel e Inegualavel stack de :,edas,
fal recebido re-

centemente das praças da Rio de e São Paulo

Rua felipe 5chmiàt
FONE: 1401

F L. O R IA N O PO L. I�S

J
'f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA - Florianopolis, 1-12 ,936 5

s �nd 1111Ca I ; e�mo nova ! p-
RECISA-SE de um oficial

"'_,;, ! , I ii� I' de alfaiate para trabalhar

...."'''_.......,������������������
em Lages. Tratar na Al-

------ ----- faiataria Machado.

f\)rça de eeêsãe
o

naetenal

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7.30 horas,
uma produção da Ufa,Um gran
de amõi, com Willy Fritsh e

rTude Marlene.
I

I CnE ROYAL, ás 7,30 ho·
ras, em última cxibição-.Colegio
de sapequismo, com Jack Oakie,
Joe Penner e Frances Langford.

� G��ela"
Desportiva

- 1r'!!!jIII'fWII�

REDATOR- ACIOLI de VASCONCELOS·

(Serviço de !�prensa d� Departame�to de Propaganda.)
De regresso de sua visita a Recife, onde fOI alvo de excepcionais
l.ornenagens, o sr. lV!inistro �o T!abalho, dr. Agamenon Magalhães,
concedeu uma enlrevlsta aos Jornais do Rio na qual deu as suas im

pressões do Norte.
Destacamos das declarações de s. ex. alguns trechos de'

alta expressão.
----- ..---- '--�-

Diz o ministro Agamenon Magalhães: «Eu trago do Nor
te impress ões que desejo divúlgar. A sindicalização oferece dois as

rectos interessantes, um económico e outro politico. O aspecto eco

nomico, .s que o Sindicato no. Brasil '. aí operando a integração I

d{� c�p'tal e do trabalho num regirne ,de .cooperação. As classes pa-j
tro�als que receberam de começo o sindicato como um orgão de,

recl�mélçãore luta, compr,eenderam que.se. poderiam Ihp dar uma si-I Plenamente autorizado
gfllÍlção dllf:rente se tambem se constiturssem em sindicatos, por \

.

maneira 3 estabelecer � equilibrio. dos valores economicos. A siildi-r.
No dia 3, ás 19 horas, se�á submet�do em leilão tudo que

r� lização encontra, assim no Brasil um novo sentido-v-a da con-
guarnece I) Bungalow da Rua Almirante Alvim n. 10.

c i .ção, O aspecto politico desapercebido ainda e que eu senti -I
.

.,

-0-

�ê desenhando bem nítido no Norte-assume uma feição relevante.
1 mobllt� amarela para sala de visitas com 9 peças.Z cach

. 1 '
. . l' oot de metal I d I ( d S F

. .

j s casses patronais e operanas tendo como motivo de organização o' ':' ,nco qua ro a o eo saco e ão ranciscoj.diversos
fat,) econornico, não se subordinam a interesses regionais, quadrinhos a oleo, 4 a!m)fadil: bordadas, 4 toalhas para mesa, 1

A Federação Brasileira tem, pois, na organização síndica]
elefante vermelho, 1 _par de vasinhos de madeira.Z poltronas de vime,

novos _meti vos de unida ie. Esse aspe:to que re;ll'�s�nt� em nossa � mesinha p�ra r:dlO, 1 buflet com m'Um�re branco, 1 cristoleira,

evolução uma nova força, um novo impulso de disciplina e traba- m�sa elastica redonda, 5 taboas, 6 cadeiras estufadas de couro, I

lho, merece ser fixado, e merece ser fixado não só como orientação.
cadeira de balanço. I. tapete nova congoleun com 325x275. 1 qua

mas tamb-m eomo valor educativo, O pragmatismo de lúta de dro, co� a ,Santa Cela, �ouças, 'lid.ros, cristais, aparelhos para chá e

classes lião encontrou assim ambiente moral e económico no Brasil. cafe, h�orelras, compoteiras, abat-jours, vasos, 1 mobilia de quarto

Não foi a lúta de classes que orientou o E,tado Brasileiro no de-
de solteiro n'JVa� camas, guarda-roupa com espelhos, penteadeiras,

cretar a sindicalização e a legislação social, que regulamenta hoje banqu�te, abat-jours de seda, cortinas. bidet, quarto de casal, cama

todo o trabalho na indústria, no comercio e no transporte,
- lil.�atono. guarda:roupa co:n espelho. 3 camas de solteiro, cama de

Foi, precisamente, essa pragmatica. qUe o Estado visou su..
t:nança, 2 armanos para lIvros. 1 lampeão a querozen�, mesas,etaO'er

primír, aceitando o sindicato como um fáto social ,int:oercivel, r:I?n-
com m.a:more, I reguat peza de jantar, 5 cadeiras de pão, 1 b,;co

do-lhe organização, definindo-lhe as funçõ�s.» D�pois de oatras
de mad�ira, 1 guarda-cl)�ida, I guarda-:oupa amarelo COl} g,netas

consideraçõeu continúa o titular do Trabalho: "Foi o fáto econo- para. cnançói, 1 penteadeIra amlrela, 1 mesa de cozinha, 1 carrinho

mico que nacion3Iizou as economias, dando aos sistemas politicos
d..e vime �ara bonécl, re�ador e ,muitos outros objétos de utilidad e

um novo conteúdo. No Brasil êsse f�to economico vai creando um
que estarao expostos no dia do leilão.

ambiente proprio já surge uma nova. fÓíma de vida nacional e a 1\.J BI' , .'. a caga e�tará aburta durante todo dia do leijão.
base est!U�turi:l! dessa vid(l são I)S Sindicatos-o sif1dicato patron-.t! e -�-�-�-�.�-!,,-�-��-����������������
o sindicato proletario, que se articulam, num profundo esforço dI! -!-
coordenação de todos os valores da e:onomia brasileIra. Daí a no-' I fV1 i I iO na r io duas vezes '.
va configuração que a Fcdeaação i8p')sta por cl)ndiçõ�s g'!ografi �as

'

·1

e politicas, vaí akançando na Republica. Em óutros países como a)
Alemanha, o fálO economlco 5Uj rimiu a Federação, no Brasil ele é

motivo de v:gôr e de adaptação d'\ autonomia as condições nacio�

nais. E este rejultadG supreendentc para o sociologo, ou para o ob

senador politico, devemo·lo;.1 organiZ'l.ç'io d::: classes iniciada pela '

revolução. O antagon�smos é uma tendencia do homem e da terra. No
Brasil a FederaçãO disciplinou esses antagonismos, mant�ndo a uni

drde polftica.lt
Em seguida focalizMdo a personali-lade do sr. Getulio IVargas, diz o sr. Agamenon Magalhães:» O presidente Getulio

Vargas, pela (rientação que vem adoptando desde o inicio da revo-I
lução, tem ULi�a personalidade caracteristica. Os aplausos ao seu no ..

ror! e ao SeU Governo, em todas as homenagens que recebi, deixa
ram· me a convic�ão de que os G:wernos sómente gastam os homens

quando eles não sabem se identificar com os problemas nacionais.

O seu perfil no cenario nacional se desenha nas linhas preci- I
sas de mo reformador, (om r\ sensibilidade do equilibrio e da solu

ção dos problemls sociai�. Ele deu a autoridade do Brasil um novo

Iconceito, subordinou-o ao conceito de função. Deu-lhe um sentido

impessoal. Só um homem com a sua formação lmuniza':la no senti

mento do odio e d(l medo, tendo só uma preocupação-a de servir

o seu país -só um homem a�sim, excepcional, poderia conduzir o

Brasil nêsse passo de nossa evolução."
--------------- ----�--------------------

PIANO vendese'IAg· radecimen.,por preço baratíssimo, um • t
piano usado, á Rua Esteves to e missa I
Junior. n. 120. Fridolino Lehmkuhl, espo�a.;

filhos e genro, agradecem a todas'
as pessôas que o auxiliaram duran- I �=��"����t=�-�;=�;=��e=��A����"=�:�lF��'�#�!U���.������
te a enfermidade de seu filho,

ir-II1 'Rão
e cunhado OSl'RIS LEHM. '

KUHL falecido a 26 do corren·

I te, as associações que hastearam
'em funeral os seus pavilhões e

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) aos que enviaram corôas e pêza-

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina'

D�. Miguel
Bf:>abaid

CLlNICA GERAL o Estudantes

mes.

Ao mesmo tempo, convidam

para a missa do:sétimo dia que te

rá lugar no dia 2� de dezembro
ás 7 horas na Capela de Bom
Jesus do Aflítos-em João pessôa.

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

Ag..,

excursionará a F':-Ioria
nopolis

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

GNE ODEON, o líder, foca
liza, ás 7,30 horas, Casino de
Paris, com AI [olson e Ruby
Keeler e o filme seriado 1arzan
O destemido,com Bus�er Crabe:

---------

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elefone, 1595

Sabemos através de uma auspi- regular.
ciosa noticia publicada no vibran- Este é o quadro Figueirense, o
te orgão da imprensa de Curitiba, mais reputado do estado.
O Gstado-e que transcrevemos Para vencê-los em seu territor

abaixo-da intenção do fórte con- rio é necessário que o adversario

junto Estudantes de visitar FIo- seja forte. do contrario terá que

rianopolis.por toào o corrente mês, I se contentar com um revezo

realiz?ndo aqui varias embates de I No sel.ecionado flofianopolitar o
futebol. é que reside todas as esp-ranças

Por tratar-se de um quadro de locais, pois além de contar corn 6
real valor e da efetivação de pré- dos elementos acima.figuram Boos,
lios inter-estaduais; entre nós, os o arqueiro n. 1 de Sante Catari

desportistas Horianopolitanos devem na;Galeguinho, ponteiro direito de

rejubilar-se com o Iáto.preparando- excepcionais qualidades; Borba e

se, cuidadosamente, para receber Gato, os dois halves de ala dina
de maneira condgna, isto é, em micos e Bétinho que com Freed
bôa fôrma 0$ visitantes do visinho e Proeopio formam a delesa local,
Estado. Possivelmente o Estudantes farà

Assim, O Gstado curitibano re- 3 jogos na capital barriga-verde.
lata o fáto: sen Ío um contra o f igueirense,

«S�gundo soubemos nos arraiais outro com o selecionado local e

"estudantinos> ,o clube de Francis- o t=rceiro frente novamente a um

'20 G. Cardoso em bréve excur- dos adversários acima, em maicb
sionará á linda cidade praiana de revanche.

Florianopolis, capital do visinho IEstado de Santa CaLuina. TREINO DO IRIS
Na capital barriga-verde é enor

me o entusia�mo pela exib ção dos

quadros cu'ritibanos, principaLnen
te o C. A. Estudantes e o Ferro-

T reinarão hoje, à� 16 horas,
O� �luadros do lris F. c., que de
ver2.o diEputar, muit.) breve, par
tidas amistosas com as equipes de
outro clube desta capital.

RECEBE DEPaSITOS

VENDE--SEno local Caiacanga, (Ba.

I
se da Aviação Naval)

uma grande chacara. com

lopmar,
duas casas (uma

grande e outra pequena) e

I engenho de farinha. Tratar á
I rua Tiradentes n. 16.

Vlano.

Tudo leva a crêr que no mês

vindouro os estudantes excursiona
rão a Florianopolis,c:orrespondenclo
assim aos desejos dos {ans barri-
ga-verdes. Consta-nos que para o festival

Atualmente o futeból Roriano- desportivo do lris F. c., ctia 13

I politano está ganhando terreno em
do corrente, figura no programa

I todo o Esta?o, �endo o mais forte uma partida de box entre cs co

centro. O Figueirense F.C. «é sem
nhccidos atlétas Oscar Schuler e

I �úvida alguu:a grandemente supe· José_L_i_jí_s.
_

nor ao Cax!as F. c.; militéÀndo
naquele quadro verdadeiros mane

jadores da relota, tais como Pro·
copio, um centre-médio portentoso,
altura elevada e que defende e

distribúe com a mesma homoge
neidade; Calico, o veloz ponteiro
esquerdo, superior a qualquer um

I da nossa capital; I vo, um centro

atacante de redis predicados; An·
tenor e Beck, dois meias calego-
risados formam com Calico, Ivo e

Paraná (ponta-diH:ita), a mais fa
mó>a vanguarda catarinense;Freed
e Carioca, bons despejadores, são
os zagueiros e Carlos e Berreta
�ão os rnédi08;Pereira é um keeper

BOX

PA6AHDa 05

SEGUINTES JURUS:

ClC Limitada 5'1. ala.
C[C. AvisoPrevi06·1. ala.
prazo Fixo 8'[. ala.

Feriu
irmã,)

S. PAULO, 29 - Na ru:!

D. Duarte Leopoldo, 50, o indi
viduo Aberto CoIigari, de 22
anos, por quelões futêj!;, desferiu
violentas facadas em seu irmão
Roque, de 16 anos.

Roque, em estado gráve, deu
entrada na Santa Casa, sendo
aberto inquerito.

"

o repa:te da Loteria �de-ral do Brasil, para o

grande sortelO de Natal, veio destinado a enriquecer
Floriano):'olis!

Fique V,. S. li.ilionario ! E milionario duas vezes!

. ,0s. premlos deste, grande sorteio, estão assim
dlstnbuldos:

lo. premio DOIS MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40- » DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60, » CINCOENTA CONTOS
70..» CINCOENTA CONTOS
e maIs 4.355 premios díversos na valor de

DOIS MIL, �ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao
todo, SEIS MIL E NOVEl'\TA CONTOS EM PRE-
:\1105 !

.

Bilhete inteiro 350$000
Vigf ssimo 18�ooo

A'vendd nas boas farmacias
RClmano MaUíoli

Desejando, sirva-se V. S. nos telefonar e

teremos o maior prazer em mandar á sua residen�ia
sem nenhum acrescimo, mesmo que nos peça só�
mente um vigessimo.

Salao Prog{"eR.�O
Rua Fe(ipe Schinidt, 5
Telefone 757

Representante:
CAIXA POSTAL 345 CURITIBA PARANA

Casa de Diversões

Fa'l1 ii iares
VispOi-a Irnperial

o MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorInhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vhpora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honctis.i.
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agrauará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

, , ... ,.�... 'f"

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a V a ç a r a ··m A. estada dos parla-
.

rnentares britênicos

n�L��i�.�:�����a �/��\���t�:�;�)�/��������I�,�:�·�?I��*������.�
supremo Jo exercito nacionalista informa hoje que a frente ver-

-- A V O Z D O p
__

O V O
_

melha foi rompida a oeste da Capital da Espanha. Os naciona- AHIVER5F1RI05 FLORIANOPOLI3, Terça-feira, 1 de Dezembro de t 936
listas reiniciaram a luta em toda a linha do setor de Madrid.
Durante a noite passada os aviões nacionalistas bombardearam os Angelo M. La Porta

portos de Alicante e Cartagena. Segundo a imprensa [rancêse,
os nacionalistas iniciaram a ofensiva geral contra Madrid. O for
midavel bombardeio de artilharia teve inicio desde as primeiras
horas da manhã de hoje na frente norte e sul da capital.

O fogo é dirigido particularmente sobre Atocha, imedia
ções da estação do Sul, á rua de Segovia e os jardins ao sul
do palacio real e Campo del Moro. O bombardeio visa tambem
o quarteirão de Cuatro Caminos. O fogo de artilharia atingiu o

StU auge ás 9 horas de hoje. A aviação nacionalista secundou
eficazmente a ação de artilharia.

Comunicado do Corlselho
de Defesa de Madrid

da

As Oposições
Coligadas

Transcorre hoje a passagem
do aniversario natalicio do sr. An
gelo M. La Porta, abastado ca

pitalista residente na Capital Fe
deral.
O distinto aniversariante, que

residiu durante longo tempo nesta

capital onde possue inúmeras
amizades, será grandemente ho
menageado na data de hoje.

Aniversaria-se hoje, o estimado
conterrâneo sr. Oscar Cardoso,
proprietario da importante casa I

comercial A Capital.

respondem ao manifesto

Frente Unica
MADRID, 30 - O Conselho de Defesa publicou ao

meio dia o seguinte comunicado:
«O inimigo desfechou violento contra-ataque no setor de

Pozuelo, apoiado por esquadrões de tanks, sendo obrigado a re :

cuar com grandes perdas,> .

No setor de Casa dei Campo as tropas republicanas
'melhoraram as suas posições. Nas demais frentes registaram-se cur

tos duelos de artilharia, não havendo operações importantes á as- magem;

sinalar. o sr, Protenor

RIO, 30 - O Diretório das Oposições Coligadas publicou hoje LI n manif �st l,
em resposta ao que a Frente Unica fez divúlvar sábado.

O manifesto das Op isições Coligadas começa dizendo que "nãoé exacto qu i,
em momento algum, o Diretoria das Oposições tenha feito o chamado octálogo qu i,
mesmosem a presidencia do chefe do Poder Executivo na comissão Mixta a instituir
se na fórma do referido documento, sem lhe afigurou sempre, e ainda hoje SE' lhe ali

gura, em plena e absoluta bôa fé, um plano contra-indicado para o objetivo a que se

visava."

fAZEm nH05 HOle

GIBRALTAR. 30 - Chegou a este porto
espanhól que foi alvejado por varios barcos de pesca
quando atravessava o Estreito dt: Gibraltar.

MADRID, 30- O general Miajl ofereceu um banquete
em honra dos deputados inglêses, que vieram informar-se sobre a

situação reinante na. Espanha.
Ao fim do banquete, foram erguidos vivas á Espanha e

á Inglat-erra.
Em seguida, os visitantes dirigiram-se a diversas frentes

de Madrid, acompanhados do sr. secretarios da Junta de Defesa,
e foram calorosamente recebidos pelos milicianos, aos quais ofe
receram pacotes de fumo.

o sr, Heitor Pinto da Luz;
o jovem Alfeu Tolentino de

Souza;
o jovem bacharel Mario Ra·

Nunes Pires.

HOI\laOO
um navio

armados,
Dá em seguida as razões da recusa do octálogo. RecOI da as negociações Iei-

Contratou casamento com a tas entre os próceres gauchos e a actuação que nelas teve o sr. Lindolfn Colar, con

graciosa senhorinha Alba Guima- testa os argumentos do manifesto da Frente Unica ç termina com as seguinte palavra):
rães Grijó, diléta filba d . saudo- "O Diretorio das Oposições deseja, como os que mais o desejarem, a pacifí
so clínico dr. Ademar Grijó e cação nacional, mas por fórma que honre o Brasil e não afunde ainda mais na sua r�
de dona Conceição Grljó e so- putação ou nos seus créditos a nossa democracia. A suspeita revolucionaria, admitida
brinha do sr, deputado Altamiro no manifesto, não atinge por certo o Diretorío das Oposições Coligadas, tão descrentes
Guimarães, presidente da Assem- quanto hoje a Frente Unica do Rio Grande do S'1I, dos beneficios da revolução por
bléia Legislativa, o sr. dr. Re-l motivos partidarios ou exclusivamente politicas, referentes á escolha ou á eleição de
nato Gutierrez, nesta capital. candidatos a sucessão no govêrno.

. . . I Quanto maiores as díficuldades que se lhe anteponham no caminho, mais
Com.a gentil senhonnha Nl�ma persiste o Diretoria das Oposições no proposito irreductivcl de manter-se fiel e em toMelo, fIlha do sr. Francisco da a linha ao'sentimento oposicionista, que além do mais e indiscutivelmente na horaCosta Melo, contratou casamento

que atravessamos, é o pensamento geral do povo brasileiro."
o sr. Manoel Montenegro Filho. ----------

_

Pareceres I Ilncrementoaprovadas Os cariocas da exporta ..

• N I çãonacionalno Senado pelelarão em San-
Federal tos

Desmentida a proposta do
armisticio que tería sido fei
ta pelo general Franco

HABILITAÇf!10
Estão se habilitando para ca

sar: Atilio Vaz Rosa e d. Mari
lia Telemberv, solteiros e natu

rais deste Estado. RIO, 30-Acredita-se,de fáto,
que se intensificarmos a importa
ção de mercadorias japonêsas.tais
CI m. navios mercantes e Íocorno
tivas, conseguiremos exportar em

maior escala, para aquele país as

carnes congeladas e os couros.dos
quais apenas o Estado do Rio
Grande do Sul contribúe anual

total de .

" SALAMANCA, 30-0 generalíssimo das tropas nacio
nalistas desmentiu a noticia propalada no estranjeiro, segundo a

qual o general Franco tería proposto armistício ao governo de
Valencia.

A informação -acentua-se � é mais estulta do sue pro

priamente malevola. Tem sido lançada periodicamente desde I')

inicio do levante. Respondemos com fátos e nOVOJ fátos hão de
contesta-Ia.

l'HE6Am Ut-I5

Dr. Renato Barbosa

RIO-3D-Sob a presidencia I
RIO 30 P

.

d P h d OI'
. I '

- ara o jogoo sr. ac eco e rveira.esteve .

t d h' Sid C
.

- d C
.. arms aso e oje com o an-

reum a a ormssao e onstitui-
t F C id d

.

ã d S d os . ., na CI a e praia nas °F
o ena o.

d
. partiu ontem, pelo trem das

oram aprova os os seguintes 22 h I' d d
pareceres do sr. Artur Costa, ía-

F d
ora�, °M Ste eCIO!'tna O a

I'
..

Iid d d
.

e eracao e ropo 1 ana.
vorave a constituciona I a e a I A 'b' d

.

f
.

- I I S em aixa a carioca OI
representação em que ...ea antos

I
.

f d.

S d assim orma a: mente com um& �Ia. pe�em que o ena o se
Chefe-dr. J. M. Castelo 1.500.000.manifeste acerca da cobrança de

B técní I
.

Chimpostos sôbre "gado abatido",por rancoA,d CntC0Sp-: rInteu at-t d E t d d R G d S I ves e emar rrnen a, es e
pare o ia o o .. o U

b d
.

d
e do município de Pelotas, o que como. o ser�a or; joga ores: A NATUREZA, em repor-
consideram caso de bi-tributação: Fran_cIhscO'DL�ng' gsva:�o'RA: .tagens inéditas. de �açadas. n r

ainda do representante de Santa fonsm o, ? ' ana. I, .0 selva e expedições as regiões
Catarina, opinando no sentido de ber.to, Paulista, C, Lett�, PIZ� inesploradas do mundo com seus

se conhecer da representação de zat�nho e MPat�s�o �efetIvos�, perigos" seus bichos e curiosida-
Manoel Lagoeiro, advogado em Ublratanc ar�o, (enerossl, des, é revelada em

Belo Horizonte, pedindo seja de- HUCgo e arre�rod reoser�asJ� Vamos lêr!
darado caso de bi-tributação o oImdo sed= os dP arersO' d I d d édios" esca a os, eixararn e com- a nova revista editada pela S.
Imposto e oca ores e pr lOS, Reí Norival N' A. A NOITE, do Rio de Ja.sôbre as rendas de prédios urbanos Oparec�r: Z' r B" aFn�.d I E d scarlno arzu ala el" neiro. Publica-se ás qUI'ntas-l&�!'-e suburbanos,cobra o pe o sla o

t' K' I
' , h.

IÇO e o a raso Preço: 700simultaneamente com os impostos �����.�������!������������exigidos pelo fisco municipal; do
sr. Edgard Arruda, favoravel a

constitucionalidade do projéto re

vigorand() o crédito de 10.000
contos para prolongamento e me

lhoramento da E.F. de Maricá.

Retornou a Florianopolis o sr.

dr. Renato Barbosa, provécto
e advogado residente em Floria·
nopolis,

Dr. Ferreira Bastos

víboras JoãD Medei
ros Jo ...

Duas
em lúta

Regressou, ontem, a esta capi
tal, do norte catarinense onde se

encontrava em objeto de serviço,
o sr. dr. José da R0cha Fnreira
Bastos, sub-procurador do Esta
do.

Hoje, amigos e admiradores
No último sàbado à tarde.este- de sr. João Medeiros Jor .• dedi

ve exposto num dos armazens da cado presidente e fundador da
cidade, o que deu motivo para Radio Cultura Blumenau, reali
que afluisse grande número de cu- zarão varias homenagens a este
riosos, um inofensivo reptil conhe- incansavel batalhador.
cido por Raleira, que estava en- A's 19,30 horas, será inaugu- PALEl'lmEHT05gulindo uma [araracussú, de I rado o seu retrato nos estudios Faleceu sabado último, em
metro de comprimento. de P. R. C. 4, e ás 3 e meia Vargea Grande, distrito de Ca-

As duas cobras foram captura- ser-lhe-é oferecido um banquete cboeira, o sr, Tomás Joaquimdas pelo sr. Pedro Rodrigues, na séde do Clube Nautico Ame- Ventura, intendente daquele dis-
chaufleur da Empreza Darius, no nca. trito.
momento em que passava em Bar- O extinto, politico liberal preso
ra de Luís Alves, que as encon- ------�----- ..

I I rd d.

d dI' ALUGAM-SE quartos. Tra- hgloso naque a oca I a e, gozavatrou no melO a estra a em uta. de edtima geral, causando o seu
Informou�nos o sr. Rodrigues que falecimento grande consternação.alguns metros distante fez estacar tar pelo fonl) 1436. O enterramento realizou-se do-
o onibus e poude assistir, com in· Ma isduas ID ii mingo, no cemiterio de Canasviei-
disfarçavel emoção, as duas víbo'

ra, com grande acompanhamento.
ra5 numa lúta titânica, até que a calidades O �r. Olivio Januario àe Amo-
Raleira, conhecida tambem por .

f' d
.

I focupadaC! pelas tro- rim, pre elto a caplta, ez se
cobra fria, sobrepujou a sua ádver- �

, d"d •

pas ,·tall·arlaS representar no ato e o lfetono
liaria, enroscan o-a, começandO em municipal do P. L C., delegouseguida a engu}í·la. Foi nes�,e ias- poderes, para tal fim, ao sr. Va 3'
tante que o sr. Rodrigues,demons- ROMA, 30 - As tropas co Gondin.
Irando coragem, apanhou ambas da divisão especial Geloso A Gazeta envia condolencias
,om as �uas próprias mãos e co- ocuparam ôntem Al1eida e éS familia enlutada.
k cou-as num caixão, trazendo-as Duon Dovadin, lIa região ----. _

f ara esta cidade, dando ocasião de LaJs, Africa Oriental. CAFE' BOM SO° NO
I i!.ra que elevado número de pes- As populações acolheram .JAVA
! ôas. assistiss�m ainda o final do] as .tropas italianas com en- Praça 15 de Novembro
inédito espetaculo. tuslasrno. Antonio Palchoal

hoje mesma,Escreva,
A ' PRC 4-RADIO CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO AN:JNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA
1500 WATTS na antena
(CONTROLE A CRISTAL)

OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASILVENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n.' 15, com

bôas acomodações para pe
quena familia. .

A tratar com o seu pro
prietario EDELGARDOWEN
DHP USEN, no Largo 13 de
Mai( n 7. �------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii__�

Os que contratarem anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'!. sobre os

preços da tabela.

APROVEITE ESTA OPOR rUNIDADE
P'R.C.4 - Radio Cultura Blumsijau BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




