
atá no Rio,- a chamado ,do
----------------------------------------------------------------------------------------

presidente da Repüblicâ�,
go_er�ador p�ulista

hOfnenagesrá o heroi- �
co povo alemão e o seu � �����������������-�����������������

U
dinamico govêrno I� A VOZ 00 POVO -- Sem quaisquer ligações politicas.

� «A Gazeta», que con- , Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
ri ta com grande estima e � -------

, amizade no seio da Ia- � Ar�O 1111 Florianopolis, Sábado 1 9 de Dezembro de 1936 I NUMEHO 656

H boriosa colonia gerrnani- �
1f caem Santa Catarina, � N t & F't O -d G t I- Ju·z Suba� pelas atenções e gentí- � O .as a os p�esl ente e U 10 I

.

•

fi lezas que lhe têm sido�. tltUtO� díspensadas, considera ij Ouern é?
ij U!l1 dever publicar uma �
� edição especial em ho- � .

Magrissimo. Altíssimo Foi espio
� menagem a essa gente r- rita, protestante .p, stec, Ha pouco.

� bôa trabalhadora' mi� � quand? a morte t� bater-lhe á porta. ção para ° concurso para ° pree�
� , ' t d

i aderiu ao coto! CB no para obter
RIO 19 J) tríb d Câ d t d nchimento do cargo de juiz subs-

�,z ga ,. t d
.

,
- a ri una a mara o epu a o.

d 4·
.

_

I'!I
'

• � uma aposen a ora.
..

IA
.

t t I di t
tituto a a. circunscnçao, com

If Assim é, que ama- �� I
Otavio Mangabeira, eu o segum e e egrama que IZ er

'd C· d S I� t �

d OI VI1·RI L íd d d I id t d R bli
se e em ruZ�HO ou.

1!1Ia,
_

l itavernos esplen- r.� SI O en eréça O pe O presi en e a epu ica aos governa-
dida publicação, farta- � R-

- - dores de Estado: Não fuj a da oportu 4

mente ilustrada e com vi- � eunaao <Sr. governador. Atendendo a motivos de ordem nidade
brantes artigos, escritos �. superior, que não escaparão á vossa patriotica e esclareci- Procure fazer um contraio\' por fulgurantes penas. � de ln speta re S da compreensão, ..lembro-vos. a conveniencia de faze� sentir com a ENDECS para gos;rQueremos, d-sta fórma, demonstrar o nosso � e sco IareS -ouça bem a Camara, �:ntlf aos deputados fede�als, p�r- o confôrto de uma moderna

�
apreço ao heroico povo alemão e ao seu dinamico � tencentes á corrente POhttC1 que segue vossa onentaçao, casa, que oferecemos mensal .....
e valoroso govêrno. �

. R�unir�se�ão, em dias á� a necessidade de
. nã� assinarAem a indicação para _a con- mente.ft

r.

-

� __

_ A janerro próximo, nesta
.
capi- vocação extra?rdmana da �a.ma�a, bem c?mo nao lhe

I Procure o Diretor no Hcte I���:c�-��bOO�����oo�OO���OO�:::!i!?.�� tdal-segu_ndo testamos lO,for- prestarepm a��lO aquele� que. já tiveram assinado. I>

Gloria-apart. no. 117
os-os mspe ores esco ares ermiti que sublinhe estas palavras «bem como

A Can d- IId a tu ra do Estado. não prestarem apoio aqueles que já tiveram assínado.» «Da Gua r�af.. Nas reuniões a serem rea- mesma forma torna-se iudispensavel recomendeis aos rnes-

,,-------------d------S--·-------- liza.ías, serão venitilados as- mos decidida colaboração, afim ele que seja aprovado o MuniC ipa Irmandc e ales suntos de interêsse para a projéto de prorrogação do estado-de-guerra, medida que o O sr, prefeito municipal .-.:!!

O I iVe í ra classe dos educadores, sen- governo considera da maxima importancia no atual mo- Florianopolis abriu concorrencia
do estudados novos planos menta. (a.) GETULIO VARGAS.» pública para a compra de 150
a serem adotados ao ensi-

pares de borseguins para a Guar-rz-
-.

RIO, 18--Ao sr. Lindolfo Collor emprestara-se ôn- no no ano letivo de 1937. H O S T I L 1 Z A D A da Municipal.tem o desejo de ir, por eses dias, a São Paulo, afim de Assim, o magisterio bar- � _

se avistar com os proceres dos dois grandes partidos riga-verde, que é composto _ Iluminaçãopolitlcos que ali existem, em torno do problema da suces- de funcionarias que não seaS" rn son f'.ão presidencial. cansam em bem cumprir a Sra. I p eerlcas
D� vol!a, e se deflagrada � luta politica, assum�ria s. sua árdua missão, terá mu}- A rU3 Trajano, a contar

ex. a díre çao de um dos matutinos da nossa capital, e to a lucrar com o que for CANES 18 O d
.

t d Unir d P de hoje terá iluminação íeé-
que seria, por dize-lo, O orgão oficial da candidatura ban- assentado nas reuniões dos C H Id D�. correspon .en e a«

�I d' dress» h
em

rica gr�ças á iniciativa feliz
deirante. inspetores escolares presi- S.anes, sr.

aCro
e t mgen, comunica que a es a la, a sen ora do;;:' comerciantes estabelecl.�. . ..

'
Impson em anes ameaçou transformar-se numa grave questão'"

...

Coma tambem que o sr. Benedito Valadares demo- didas pelo diretor do De- liti I I d t ·b
.

t t
.

d dos naquela via pública
rar-se-ia mais dias do que pretende nesta capital, retardan- partamentu de Ed, cação. 6?

I

;cadoca, f ��an o

o;,.
con

rN
um es en raram a mun

tr h gr Parte da rua (onselh�iro
do assim, ao que parece, o seu encontro com o sr. Ar-

J'" fi d IDte
e

dO pretelto, sr,

t

ler:e oveau'd ('WOID ll.uma �vda danc e e
Mafra

.

onde se acha lnstala
mando de Sales, quando da inauguração dos novos limi- U Jza as e car iS

:xro es

iS
con ra a presença d \1 na

571
a e.

da a' importante casa «A
tes entre São Paulo e Minas. D.

.. Jl. gunsbl.a .edgadm qdue
a

prelsença a Een ora ImdPso� repre-
Capital» do sr Oscar C r.

. Ire; !J.D senta uma pu lei Q e etestave para esta estação e IDverno ' . (

Aguarda-se, entretanto, por toda a proxlma semana,
.

t t t f t ) f't d t t d· h
.

'

doso, tambem terá sua i1u,
. _

S
-

Pld C
. _

E r d enquan o ou ros a acam o pre el o pe o a ° e er gas ° 10 \'!1I0 . _

upmat·dreuCntao't·etm. ao

I' •
au °f'. ad omI�sao t.dxecu lvda. o

O sr dr Alb:no S.{ Filho da municipalidade para enviar uma r.esta de rosas vermelhas pala mtnaç�o.
Iar I o 011S I uClona IS.a, a Im e ser lllves I o, na Ire· .., ú,

u d d d P
. ASSim, aque as ruas cen�

_

d d
. _

A d d j·uiz de Dirdto de Urussan- a mesma, q an o e seu regressu e am.

I
.

-

d
.

çao suprema a po erosa agremlaçao, o sr. rman o e I t d
'. Conforme a �United Pless» já noticiou os primeiros in� trais a nossa capital, aprE. �

Sales... . .

ga, por't el r e viajar para
formes so�re a onda de protesto que provoco� a presença da sentar�o aspécto festivo, a

.l\sslm credenCiando, s. exa. renunClana, conforme e�t� capl a , passou o exer-
h

... ·

.' J\ exemplO do que se ha dado
d· h· d· b d' t CICIO do cargo ao seu subs- sen ora Simpson, .urglram ante-ontem. . '. ..a lantamos a vanos Ias, o governo an elran e, para.

I I O t m pela manbã o edificio da municipalidade que
nas prinCipais capitais do

Ih,Q d t '·t·
. .

. tttuto ega. n e . ,
. .' B·'me ar ex ..rcer o mar. a o pOil ICO sem pre]UIZO para a

f· f t' o ao mar recebeu uma multidão que mamfestava seus
rasl.

b d·· t t'
Ica ron eH , - --

_O ra a. mlms ra Iva.. O d L rotestos em varios gráus de irritação. CAPE' BOM SO' NODia de pouco, vespera de mUlto. . •

- r. ucas Bhering, P
I lAVA---------------,----- juiz de Direito de S. Fran- A "I- d I r:JI

Monumento Der-narches cisco, reassuCliu o exercicio UXI lan D o nOVOSeCre" Praça 15 de Novembro

Politicas do seu cargo. O JORt'.IAL DO SEU táríc.) do Par- Antonio Palchoal
a l.aura

Muller PORTO ALEGRE, 18- Promotorias PARTIDO tido Liber- Credito Mutuo
Informam aqui que (.l sr. Públicas PORTO ALEGRE, 18- tador P.edial
Lindolfo Collor irá a 5. Paulo O sr. Raul Pila entregou ao No sorteio da «Credito

O govêrno do Estado remeteu avistar-se com elementos do Assumiu a promotoria pú� «EStddo �o Rio.Grande» a PORT.O. ALEGRE, 1�- tyJutuo �redial», realizado
ôntem, para o Rio de Janeiro, P. R. P. e constiíucionalis· blicét de Biguassú o sr. João importancla de CInCO contos Para substitUir o sr. Breno PlOto ontem, fOI contemplada a ca-

80 sr. dr. Francisco de Oliveira taS. Romão Sardá. de réis, que lhe cabia como Ribeiro, que se exonerou do caro derneta n. 13.443, com....

Passos, a importancia de 30 A viagem do sr. Lindolfo - O dr. Natanael GaIvão �juda de custo, c.omo d�pu- go de seçretário do Pa�tido Li- 5:175$000, premio. mai?r,
contos, destinado á CGmiS5�O en- Collor a S. Paulo não seria Batista, promotur público de tado á AssembléIa L_eglsla- bertador, o !Ir. Raul Pila �caba pe�tencente � Mana LUlza
carregada do monumento de Lau- extranha á sucessão presi- Canoinhas, reassumiu o exer- tiva, pela cOllvocaçao ex- de nomear o dr. Mem de 5a, que ReiS Sada, reSIdente em �lL:..
ro Müller.

.

dencial da Republica. Cicio do seu cargo. traordinaria. tá assumiu as_,uas (unções. menau.

Santos, 18-� chan,ado do presidente da
RepLJblica seguiu, hoje, para o Rio de _janeiro,
a bordo do "Car.::>. Arcona", O governador �r
mando de Sales Oliveira.

GAZET

contra a convDcação
da Câmara

Pelo prazo de 1 5 dias, a

Carte de Apelação Abriu inseri-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZEl A-Florianopolis
.................0••••••
• •

: Letras a oremio I
• ••
I "Santa Catharlna" :
: 1.2oo:ooo$oooempremios:

E ia intricados té desafi '. •
I'

,

ntre os mais 'dIntdrIcad
os t�oremads que es� lalm

a

nods,5a !bnt�- • Valor de cada Letra 20$000 •
Igencla e nossa capaci a e e açao, po emos assina ar: a istn UI'

.' I id
'

d 4 •
ção geografica dos elementos imigratorios, no sentido da sua adata- �

me UI

°ds, o� )urosS
e

,

010 ala _

f,
,

f I d I' , I d � - V e com rreito a orteios men- ..
ção á natureza isrca; a la e e ites a a tura a nossa situação eco- A 1'1'd

A
, '- 'f irit • saes pe a u tima extracção e ..

nOrLl,IC�" p,orquanto, se existem, n�o_ se mam, e,stam co� o e�pm o

O cada mez da LOTERIA FE- (, •
de imcrativa reclamado pelas condições matenais do pais; e o msus-

I DERAL de accô
i ....

'd
'

I' ,,' di _) f' e accordo com a ..
tentavel preconceito e que as letras c assicas tem impe I'JO a or- Cp' . I 02

�

d d " N 'd
'

I I'
, d' alta atente n e com .,

mação e gerações e técnicos, ossa VI a SOCIS e po Ihc" tem e-,ft , _

idov assi dif ld dea i iund
'

d -- o seguinte ...
com o, assim entre I leu a es Imensas, onun as quasi sempre a. tO
nossa indiferença em face dos problemas. fundamentais da nacionali- Ó •dade. � PLANO •Emquanto a maioria das nações do oriente e do ocidente !f: I premio de 15:000$000 •
procurava se defender das ameaças sucessivas á sua integridade etni- :: 9 premios de 500$ 4:500$000 �

ca, das investidas do abscurantismo e da selvageria, o Brasil manti- :: 2 prerníos de 250$ 500$000':
nha contacto com diversas rasas, e do impeto desses cruzamentos, � ..

do vigor dessas misturas surgiram colonizadores, judeus, agricultores, li 12 premios mensaes no total de 20:000:$000 •
comerciantes, cientistas. industriais, que ornaram possivel a efetiva- ! Accumulem suas economias adquirindo LETRAS !
cão de muitos dos nossos planos e desejos. � A PREMIOS «SANTA CATH<\RINA,), que ::�

O professor Roquete Pinto, em estudo recente, salienta que ! além de ganharem juros de 4010 ala, concorrem a �
fintes do advento da antropologia como «ciencia natural autónoma, ;; 60 SORTEIOS em um total de Z
liberta das roupagens metalisicas e retóricas» imperava o sentimento

,#.li. 1.2oo:ooo�OOO :,
apaixonado, as opiniões eram dogmas, e só oestes ulnmos tempos • ..

surgiram verificações e medidas, curvas e estatisticas. «Todcs nós, O AS LETRAS são negociaveis e resgataveís no seu vencimento "
acrescentou, conhecemos o que FIscher publicou sôbre os mestiços do • F1NALMEN1 E U l

•
_ : ma eira a premio representa um �

sul da Africa, os Rheoboster; Rodenwaldt sobre os de Kisar, nas .. b 1'1.. b
...

_ i nele que não sai ranco. �
Índias Holandezas; Davenporl e Herskovits sobre os da Norte-Ame- : ::
rica; Germano Corrêa sobre os da Africa Portuguêsa, e tantos ou- u Banco de Credito Commarcial e 'W

tros, Algumas dessas obras são monumentos de observação e pes- .. Constructor ,.
qiiza. Os nossos modestos mas honestos estudos, no Brasil, confir- ! Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA !
filaram algumas delas e tiveram a bôa sorte de serem confirmadas :: Rua do Rosario O' 109 RIO DE JANEIRO :::
por outras. O cruzamento não é fator de degeneração», U' _

Para os sociologos de cultura classica e os analistas super- • INFORMAÇOES CUlV1 •
Iiciais do <processuss de formação da nacionalidade, essa tése en- O Angelo M. La Porta & Cia. O
cerra sem duvida, uma novidade. Nossos defeitos, nossas falhas e idio- ! EDIFICIO LA PORTA _ FLORIANOPO.LI ..S !sincracias, sempre atribuídos ao cruzament o, constituem, pois, sim" - ou

ples fatores psi-ologicos, subordinados a curvas e estatísticas. ••••••••••••••••••••••••
.

Nossa civilisacão ha de ser, portanto, tipicamente brasileira,
cordial, afetiva, enérgica, por isso que todos os nossos alimentos vi
tais se têm orientado no sentido da amplatude de conhecimento e

do maximc interesse humano.
E' o brasileiro, comenta um pensador francês, quem dá o

tom e o estílo de vida; quem, cem a sua tolerancia, acredita que
a terra, a alimentação, o clima, as concepções morais, o fundo religio
so, o sentido de sua orgonisação social terminarão por converter as

massas de europeus e de asiaticos em brasileiros autenticos.

A formação economica do pais, processada sob o ritimo

agro-industrial dos seculos dezoito e dezenove, a mistura de iberos)
africanos, ameríndio e judeus, os sonhos de dominio dt\ nature

za, as convições politicas, tudo i.so marcou a nossa posição ao

universo americano, onde muito poucos acreditam na famosa dou
trina das raças puras.

Pouco resta, indiscutivelmente, da materia prima exetica,
do sangue estranjeiro diluido no nosso sangue, e o que borbulha na

imaginação brasileira não é o encanto de outrl\S terras nem o

frenito de aventura.

O gaucho, o caboclo, o homem da metropole, os herdei�
ros do destemor bandeirante, são as figuras com que havemos de
CO:1tar para a nossa mistica do trabalho, para a conquista defini
tiva dos nossos ideais de civilisação.

E os fatores que mais têm contribuido para revelar a' hu
manidade o nosso conceito de raça, e sobretudo a nossa ausencia
de preconce�o, podem 5& as�m expre�os: olib�a6smo, o centi- ����������������������������������
mento àe equidade, o fundo religioso. •••••• ••••• •••••• UMA LIÇAO QUE NOS

Ligados sob todos os aspectos, unidos em multipios senti- • • PO'DE SERVIR - O Go�
dos, ()S problemas de raça e civilisação se reduzem ao mesmo de-. Cd' t M t P d· I.

verno francês está mobili-
Domidor comum� porque traduzem as idéas, os instin:'os e o espiri- " r e I o U U o r e I a • zando aviões �ont�a mosqui-
to da recionalidade.. • tos. Parece pllhena, mas é

A psiche brasileira sempre repugnar0U os proces!los violen- • • uma iniciativa sumamente
ll)S e os metodos barbaros de que muitos povos se têm socorrido " pratica. A repartição de hi�

para submeter ou incorporar outras raças ao seu patrimonio et- O maior e mais acred.·tado clube de gieneestabeleceu um mapa
mco. no qual estão nitidamente

Quantos têm estudado as razões da nossa melancolia, o so rte ios do Bras i I marcadas as regiões de aces-

carater fi(me e obstinoso da raça, concluem que, em contato fre-I so dificil, onde ha charcos e

quepte com os mais desenco'lhados elementos etnicos trazidos A CRED ITO MUTUO Pi='E-
outros depositos de agua

pelas correntes imigratorias do Mediterraneo, do Baltico e do Mar D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:
parada, favoravel á creação

Negro, mantemos na sua inteireza, as qualidades que nos são fun- de lavras. E foram destaca-
damentaÍs. -a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

dos alguns aviões para voar

Outra observação precíosa adverte-nos que o tipo brasileiro a pequena altura sobre es-

histoJico, gerado da fusão dos três elementos primordiais, encerra -exige apenas a contribuição de J $000 para cada sorteio • sas regiões, irrigando-,1s com

tamanha resistencia que poude suportar, sem perder as carater�sticas. • petroleo. Esse processo de
e até absorver, melhorando cada vez mais no aspeto e na inteligen- -_a extração de seus premios é feita unicamente sôbre caça aos mosquitús deu óti-
cia, os elementos extranhos provepientes da imigração de ibero&, ger- O numero já realizado de cadernetas inscritas.

mos resultados.
manicos, slavos e arabes que principiaram a mesclai-se com êle, do
seculo dezenove em deante.

O cruzamento não é fator de degeneração. Com o auxi
lio desse postulado cientifico, e�traído de longas pesquizas e pa
cientes velificaçôes, jà podemos fixar as linhas dominantes da nos

sa existencia social. A ciência de Gobineau, Lapourg� e Fischer

perdeu, felizmente, o ar metafisico com que sempre surgiu entre

os demais e, mercfl da metamorfose radical que sofreu, permiteo.

Ic.tudo das possibilidades sociais de um povo em bases quasi geo-. Apressa .-vas, pois, em fazer a vossa i�scrição hoje mesmo na .

rndricas. Nossas reservas e insuficiencias, as virtudes e os vicios. •
coletivos deixam de constituH uma expres.ão do cruzamento técnico • CREDITO .\11UTUO PRED IAL �
e se projetam na singularidade das novas teoricas como argamassa ti

Itipicamente brasileira. ••.,•••----.......�-""�,!'!'!!,S!1!!!!'l"';""".-".,�'&""'.m�,",""._i_',...... :

Raça e civilização
(Serviço especial do Consorc!o

Jornallstlco)

BEZERRA DE FREITAS

Tricycles "Tico-Tico" construção elegante e forte ao preço
d� 25$000 até 55$000

Auton,oveis COM MOVIMENTO A' PEDAL, para crianças de 4 ii

12 ANOS, ao preço de 70$000 até 200$000.

Patinetes

DELICADISSIMA
dos• situação politica

pampas
PORTO ALEGRE, 18-A renuncia do sr. Cylon Ro

sa á Ieaderança q,a bancada liberal e a sua passagem
para as fileiras dissidentes causaram aqui a sensação que
se bem póde imaginar.

Esperam-se expressivos acontecimentos politicos no

Estado, decorrentes dessa atitude,
Ninguem toma a si esconder que a situação do Es

tado é de certo modo delicada, perdidas as esperanças dc
uma fase de tranquilidade e trabalho por todos desejada.
Daqui para uma agitação politica intensa, o primeiro pas
so já está dado.

.L\. «Federação, apreciando o ambiente reinante, escre

ve sob o titulo «Clima de incompreensão», diversas con

sidersções sobre a renuncia do sr. Bruno Lima ao Partido
Libertador.

Acrescenta que desse clima que atravessam as opo

I sições gaúchas tudo se póde compreender, excepto que um

homem possa lutar contra uma idéia.
Fala-se no nome do sr. Francisco Correia para suo

bstituir o sr. Cylon Rosa na liderança da bancada liberal
na Assembléia do Estado.

O sr. Benjamin Vargas declarou ao «Correio do Po
vo» que o ex-líder da maioria sr. Cylon Rosa, acompa
nhará a dissídencia liberal.

Brindes "Ouaraina"
HABILITAI-VOS

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, gripes
e resfriados.

Curiosidade
Internacio

nais

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. 1 (sobrado)

forte e

.......

mais

(SERVIÇO ESPECIAL
DO C. J.)

HOSPEDE IMPORTANTE
=Londres recebeu agora a
visita de uma soberana sui
generis, a rainha da ilh a dos
Côcos. Nota-se que não é
uma magestade indígena, é
uma inglêsa auténtíca. Mrs.
Cheneis-Ross, que deve seu

titulo,ao fáto de ser proprie
taria de uma ilha do . Oceano

'"

Indico, cujo territorio é intei-
ramente consagrado á cultu
ra de côcos para extração
do copra é considerada uma
verdadeira soberana. Traba
lham ali 1.500 índigenas, �ob
a direção da rainha que é
muitas vezes milionaria.

SIMPLES e de LUXO COM BREQUE ao preço de 15$000
até 85$000.

Rema-Rema o brinquedo que diverte e reforça os musculos das
crianças á 40$000.

preços baratis-

Alberto Entres

Bícycletas com sydecar -artigo fino e

c�ntenas de outros brinquedos e enfeites para arvore por
Slmos na

LIVRARIA CENTRAL de
Rua F'eippe Schmidt

Esquina Rua Tajano

-seus premios, consequentemente, nAo ficarão em casa.
Deseja construir

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato
com a ENDECS que fínan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos
sorteios.

-

Procure Sergio Araújo:
Hotel Gloria. Apart, 11?

Os seus dois �orteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

fAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A �.íiI ...--=-::"�.'•
' -�" .�-" ="_"'_'_�-="�"",' ., "'-as'''- t'!�'�,���__ , ,

.", ,

., .

'.' .-

\.fIIIi&A Ift�'. -
,'. s, :�:.' ." .

•",�VAVAV&�_;:_,u:zu:tu::zcJt.:l �r��;;�::,���\�;-���- .:-:.:-.- -:---:-�--�:':-._-". •

-

;";�-r. ,��.t.�;..ç��;��d:��t""':.,"':i

�
..

c'" �I
����""-,:""

:<
,- -� ''''-� ,.-:..� ,,",:��'����iM:.::

� � � 1 ,�-:? t
�� � tr::?!� �1

�

'11 �,�;��.,
� a r & .."li r" I ,'J """,�•.,:;' .. F'I f{'" _j ':I 'Ji1'"

��
. r-. \ t: ;.''j '(t-;;;)" J �.'. :.� ç'"�.;i-,,:'t � �.LJ _ '_À • _'7 �;_Y i"Jl ,_.1..i -� � -.�

.

L 'I .

..;1.,- �_��_miRi'7f3-S"Rr"'rJtt - == I�O;1

�·M··_·
Metrlz: FL-ORi r��f.: ) '.�:<'
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Mostruario permaner}ite eJn CM' �r�' � ir.,t dI{) S���I �;�'
FAZEN�A�oÇãO de Seoção de � 'c cç�(> de .� ': .

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temor FERRAGENS: MACHIN.�S: '� .

Morins. e Algodões Machínas de benericiar madeira �� ,',
Lonas e Impermeaveis

'

Material em geral para construcções: IV- achinas para cffit inns mechanícas

�iç
,

Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas
-

Machinas para lao�jL" :' ';, ,�:.«;.Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios Em geral 'ai a a lavoura: , idos,'
Sêdas Canos galvanizados e pertences r,ráde;" culrivadores, r..oinho etc. r�

. �'.

t�h:J��ve�f�:reem�e:8!� r�fí�:s e������-apparelhos de [antar-jalhe-
I oco:.-'�·����:��5 Motores de esplosão, vlotczes Bi .;

.�al�OolnchetoeasdeOsPeerCf!lomICahraiass Louçraessanl'taria-banhel'ras Maü.. ríal em ?'�ral i_"�ra -ransmis
�

'f'

1-:r,�i,: ,'"""" rmncaes, correias de couro e lona
t:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas ::.lbtific�Tltes

. ",

1" .

toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Ca.ninl." : FalO l '�as,
.

c'

·

....es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, servtço 11· c I "nico f;.;t
"

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurnaticos e camare • de ar O( ODYER �

Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e exírangeiras Nl8tr, L�l electrtco em (4"'0: �
� Empreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"--vapo��* u(S10-hocpC"ken "Anna' e Max" �
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Filiaes

Fítentoe bem I
i
• D
• •
• •

I Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo: !

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
.,

Federal e possue a carta patente n. 112

lorlelol proprlol, Irll velll
por ..mana, Iodai ai legun
daI, ler9al e IIxlal-'elral,

F'ormídavels

Extração oom globol de orlllai.

A {l 1a� j I ·n� dsu, d
. honestidade, pOil, OI lor

lelu� iãu pre.�ncladol pelo povo.

� --.--...--...._..___--------� -------------

Gazeta �

dli�n Ice:

Advogados
I Accacio r�lucml

tÓJÍO de advogada á rua I
visconce de Ouro Preto I

Ex -chele da clinics de í �(;. pi
tal de Nürnberg, (P.vceSSG�
'Indórg Burkhardt e Professor

E
. O'

).rwin h reuter

E1�perp=!);:��fl em cirtlrgia
bl';ll;" li

alta cirurgia, ginaecologia, (do�
enças r'as senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO·��Rua Tra�

: .... -- _" . _

...�-- --.-:"---�:;..:--.--
� ,:"".!:,;�::.�.�...' � -, . -� !;;

....._-- --- ..._----

CHnii;a m�h.iu�� de erran
'i!1l$ te alSu!i��

LABOR.ATORIO [IE
,,\ 'JAUSES CLINICAS

ano N. 12 das 10 às 12 e -,--------
das J 5 ás 16 112 horas.

TELEF. J .285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

_ITELEF. 1.131

Consultas diariamente das
4 ás 6 horas

Consultorío: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595
H,.-: iJência: Rua Visconde

de Ouro Prelo' n' 57

FONE-1524

Dr', Nliguel
f3!:lB�:)aid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias-Hemorroides
ConJUl/a:s:

"

da.s 1 3 ás 1 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint::., 13

1 eldone. 1595

i"

• ln. 70. - Ph01\P� 12'77.-

I Caix 1 Postal, 110. I
• I Dr. Pedro da MOl.!r� f!lH'fO I
°I
I Advogado
O Rlld Trajano, n' 1 sobrado

I I Telephone n" 1548 I
I I' �

Dr. Renato I Deseja concerta o

8 b seu rádio? Procur,� o
j - ar osa_ B,

��_..-� • SI. lOllzon, á rua Padre1\���.�8ft.Hir -'.• --.:;;C.:....:.:;._ �
...�inçr

..

\...dG���� , ADVOGADO
Miguelinho, que será plena- t

---� ..

_---_._---

R T· 2 >

( b) mentr satísf.-ito.

=tleltOltGG" • ..HMHOI \
Fon:" 1;2�a_HOp..ter.d:°ch..

\
�""������""""","�

..

��..�-�... ��-=�.����-

i Companhia "Aliança da Bahía'" \
mados para o int:rior. II..- O J A S

O G Dr. Aderbal R. I
� FUNDADA EM 1870 fi da Silva
• G

S T t M ·t· O • J\dvogado

I eguros erles res e ar. 1m s
• RuaCons. Mafra, 10 (sob.

• Incontestavelmente a PRIMEIRA d('J Brasil O I
Fones 1631 e 1290

I CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 °I'RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS..

EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

&

te i ra tem seu escríp-

ATOALHADOS�BRINS-CORTINAS_CRETO_
. NES-'l'RICOLINES--XADRFSES ZE�' mES

(Ting:n'.ento a Inc1alltl ren --- Câ.; � �" in r�)
T EU_!J0S- PARA: Reposteiros, cobertas áe di

van, rOi.Jpoes, ('tc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e .de mesa.

Confecção de c,-misas, c(\]ças, etc.
Linhas para bOfcLr.

Rvupões de L� �nho
(Melhor{'s que os estiili1jeiros)

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forr8gclTI. fabri�ação de maquinas
em geral, (agncolas e industriais)--!TII,i' h, cubá a.ad, c: '0" ;'1"<:.

) lt· l. C. v

pala UIIrUÇaS, ctla_iJas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO .EM FLORIANOÉ'oLIS

" �. f�"�
'r"'--

h'
..

b\ rn .:;::" B- -.
.

> '�. ' ,.';' :'-.'.' "" �O.

., � '-.G.,. t( €�._� i e;..? � � # C"':"J_

I<UA r A ; PlN i o N. b -ANDl-\R TERREO
�. nmr

11

um'

•

A�ente'r Sub-Agentes ., Reguladores de' Avr.rl'l em lodol OI Elladol !
r:a Bralll, no Uruguai e nas princIpais praçal e.�rangeln s.

IAgentes em Florianopolis: I

., Campos Lobo & Cía. I
Cf Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal,. 19 .,
� TELEFONE N. 1.083 END. TFLEGPAFIC.ü AlL1A!vÇA �
� �
• Escritórios errl Lagu na e Itajah í • t\tende na Maternidade

• D até ás 8 112 da manhã

G Sub-Agentes em Blumenau e Lages. eá !ar�e-,Cf)nsultorio:

• O ANITA GARIBALDI, 49

fa ll.�.t!Ce. " ••"••••••_-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maiernidaded
Medico do HOflpital

(Curso de especíà!iz?çi') em
'l.Jl...olla� de 'Li L, " .• J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Isntituto do Matte
J o I N V I
SANTA CATARINA

CAIXA pOSTAL No. 15

Aprovada pela Govêrno do ESIn

lado de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

de 11928
I I

orgão official para o con

trole da producção e ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

•
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Dist.ante de Fpolís. 90 quilómetros e de Itajaí 10
quilornetros.A praia é a mais linda e a prazível para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilome
tros, onde se poderá veranear com conforto.

Nessa belisshna praia encontrareis, na entrada
da estrada, o Hotel Mira-mar, o qual está
dotado de cosinha de ta. ordem, luz elétrica
própria, bebidas nacionais e estranjeíras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-dansantes durante as sessões.
Proprietario O. G. FATS

Jockey Club Florianopolís

Praia de banhos Camboriú

o mais elagante centro de diversões famí-
líares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

"UA TRAJ ANO, IO-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

.

.��_ . ..._-�- - .__._� .. _-�

I "

'I' ENCEOS
Emprera Nacional Construtora S. A.

dos Estados do Sul
Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan

do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar que ..esolveu iniciar seus negocies nesta cida
de, proporcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proprietário de sua casa própria, sem sofre modifica
ção nas suas economias,-COl) prestações de 5$ e i 0$000
podei á V. S. ser proprietário de um I ico bangaló a ser

construido onde desejar, - Aproveite a felicidade qlJe sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECS"
para construção de sua casa, - Procurem Sergio Araujo,
provisoriamente no Hotel Gloria, apart. 117 e verá como V.
S. pode se tornar proprietario de uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de contiénça e trabalhadores que

II tenham grande conhecimento na praça.

Café e Restaurante

OlA"

A' venda nas boas farmacias
Representante: Romano Mattioli

lar,
no dia em que os vossos filhos expandem ..

se jubilosamente

Cervejas! Cervejas! ISó as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
plo Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Carioni !
Atfaíate da Moda

Banco de Crédito
Popular e Agrí
cola de Santa

Catarina

1 (Soe. Coop. Resp. LIda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capitéll
Reserva

136:700$000
56:424$498

rasa míscelanea

RECEBE
.

DEP�SITOS

I?fl6AHDO 05 I.
SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5'1. ara.
ClC. Avisol'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·[. ara.

CAIXA POSTAL 345 6 - Tiradentes 6CURITIBA -

.!!�AR�A�N�A�'����������€

ADQUIRIR BRINQUEDOS.
o mais abundante e variado stock de

brif'1quedos e-enfeites para NATAL

8. Rua Trajano iii 8

Limousine
202

SERíEDADE E CONFORTO

Propr: Patrocinlo Vieira

--

I

Ernidio Cardoso
Junior

Guarda-livros

:1

Alegrai o vosso

I
I

Defesas2!fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJI::STIC

DEVEIS I R A'

I ..

Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo zovêrno do Estado.
Não deixem de ir ao \I ispora lmperia! pois, n�le
encontrareis grandes vantagens, �onforto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

(�asa dos Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CO�SELHEIRO
MAFRA N. 78

Faça V. S. uma ,vIsita, sem compromisso.
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e maisNatal
CASA
A c SA

brinquedos Ill(lindas artigos para presentes encrJPtrar:l-me na
BRINQUEDOS, BRINQUEDOS
Os mais

QUE

v :z D o v

MAIS ElAF�ATO VENDE
TRA.JANO e

MACEOONIA

��o avião da carreira da Con
Professor Clementino Britu dor, regressou, ontem, á Capital

da República, nosso venerando
O nosso estimado e talentoso conterrâneo cel. Vldal de Olivei

conterrâneo, professor Clementino ra Ramos, senador pelo nos-o

Fausto Rucelos de Brito, alto Estado.
funcionario da Alfandega desta S. s. durante a sua estada nesta

capital e vereador á Câmara Mu· capital, foi alvo das mais cari
nicipal, vê passar, hoje, o seu nhosas provas de simpatia dos
aniversario natalício. seus conterrâneos, tendo compare-

Jornali6ta, funcionario público cido ao seu bota-tóra, o dr. Ne
federal zeloso e competente, ten- rêu Ramos, preclaro governador
do exercido vários cargos em co- do Estado, secretráios d'Estado e

missão do Govêrnc Fedeul, o' grande numero de amigos e

distinto aniversariante, em quem admiradore j
este jornal conta como um dos
seus amigos e colaboradores, no

logar O dia de hoje, terá e ensêjo de
receber as demonstrações de ami
zade dos seus inurneres admira
dores que, por certo, lhe home- VI51TA5

EX-CONTESTADO I nsgearão
na passagem de tão

----,
--

. grata data. Ludvig Schilitz
No d.1a de �oJe p�ssa o I fi Gazeta abraça-o, efusiva- Deu-nos o paler de sua visita

220. arnversano da campa-I mente, almejando-lhe felicidades. o sr. Ludvig Schilitz, digno se-
nha do Ex-Contestado, com cretário do Consulrdo Alemão
O valoroso ataque de Taman- f'flZEm nH05 HOJE nesta capital.
dará, levado a efeito pela a exma. sra. d. Célia Costa O ilustre diplomata demorou-se
nossa briosa Força Pública. Linhares, esposa do sr. Emanuel em agradavel palestra, narrando-
Retembrandc êsse fáto, de Linhares; nos alguns fátos da obra grandio-real valor para a historia

o jovem Osní Souza; sa do bravo chanceler Hitler, na
da nossa terra, ju.tiça é re- d J dit V t sua querida patria., a exma. sra, • u I �

,
e gagistar. ligeiramente, os assi do Livramento, esposa do sr, Perfeito cavalheiro, fidalgo no

nalados serviços prestados lrineu Livramento; I
tratar, o sr. Ludvig é um dedi

pelo nosso �conterraneo, en-
o sr. Dario Cunha, negociante cado auxiliar da representaçãotão capitão Vieira da Rosal em Laguna; do heroico povo germanico, em

que muito contribuiu para o
o SI. Pedro Xavier dos Reis; nossa capital.

triunfo da milícia barriga. a senhorinha Laura Souza: Agradecemos a gentileza da
verde nessa memoravel carn-

o jovem Cassio Tavares; visita do destacado diplomata.
panha. a exma. sra. d. Olga Nativi-

EHI:.Al'E
CAFE' BOM 50' NO dade Camisão, esposa do sr.

.JAVA Horacio Camisão;
Praça 1 S de Novembro a exma. sra. Nemesia Lobato

Antonio Paschoal àe Castro, esposa do sr. Manoel
Zeferino de Castro;

a exma. viuvá Carolina Sil
veira de Souza,

o
-

O
FLORIANOPOLIS, Sabaddo 19 Dezembro de 1936

Gazeta R I-
.-

Desportiva e Iglao
Exposição e adora ..

Redator:Acloll de Vasconcelos ção do S. S. Sacra-
FOI TRANSFERIDO o CAM- mento
PEONATO SUL - AMERI- Na matriz do Puríssimo

CANO Coração de Maria, realiza-se,
amanhã, após a missa paro
quial das 8 horas, a exposi
ção e adoração do Santlssí
mo � acramento.
A's 16 horas terá

encerramento.

CARTAZES IA
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas, No
mundo das mulheres, com Ce

orge Bancroft, Frances Fuller e

Roscoe Karns.

AMANHÃ, ás 7 e 8,30 ho
ras, Noite triunfal, com Gladys'
Swanthout e Jan Kiepura. BUENOS AIRES, 17·-- A

Associação Argentina de Fute
CINE ROYAL, ás 8 horas ból resolveu que o inicio do cam-

Italia e Abissínia. peonato sul-americano de futeból,
_

a realizar-se aqui, seja a vinte e

AMANHA, ás S, 7 e 8,30 seis do corrente em vês de 25
horas,Teimosia de mulher,com' como foi anunci:do ha dias. Acre
Gertrude Michael, George Mur
phy e Roscoe Karns.

CINE IMPERIO, (João Pes
sôa}, ás 7,30 horas, Eu de dia,
tú de noite, com Willy Fritsch
e Kate Von Nagy.

dita-se que será o seguinte o pro
grama, de acôrdo com a modifi
cação: Dia 26: Paraguaí-Uru
guaí; dia 27: Argentina-Chi
le; dia 28: Brasil-c-Perú.
RIO, 17 -Os elementos que

seguirão para o certame de BIJe
AMANHA, ás 7 e 8,30 ho- nos Aires são os seguintes:

ras, No mundo das mulheres. Rei-Jurandir-Jahú - Nariz
- Carnéra-Tunga -- Brito --

ClNE ODEON, o líder, foca- Brandão-Canali-Afonsinho
liza, ás 5 e 7,30 horas,Caliente, Roberto-Luísinho--Baía - C.
com Dolores Del Rio, Pat O'Brien Leite-Niginbo-Tim - Feitiço
e Leu Carrillo, e mais os 9' e -·Carreiro e Patesco.
10' episodios da cinta seriada- Cardeal embarcará no Ri')
O conquistador audás, com Grande.
Frankie Dano, Jack Mulhal e Como chefe irá o dr.�Castelo
Lola Lane. Branco. Secretario Loris;'Cordo-
AMANHA ' 6 30 830 I

vil; juiz V�rgilj
..

o

.. Fre.d. jg,h. ;'ntécnico1 , , as , e , Ademar Plmenta;lcromsta, Clo-
horas, aBs1 dualsl lou rOasI ddo baFrulbol'I' vis Campos. ��,,,Joan onde e CD a arre

� , -

em Quando a mulher triunfa,
com William Gargan e Hugh
Herbert.
_.----------------------

SENHORITA! Acompanhe
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia Encontra-se em to
das as Farmacias

A Casa que mais barato vende
_

6 TRAJANO 6 Suspensas
as consigna
ções em fo-

lha
RIO, t 8 - Foi sancionada

a lei de suspensão das consigna
ções em folha.

lr.adiaçào
Roma

1

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:

Anúncio em italiano, efipa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de um áto de

opera lírica do Teatro Real da
Opera de Roma.

Conversação sobre um argu
merito de atualidade.

Execussão de cantos parto
nopeus.

Noticiario em espanhél e por
tuguês...

Marcha Real e Giovinezza.

Concurso
Purgoleite

Quem apresentar ao Depósito dos
Laboratoratorios Raui Leite, á rua Tira
dentes n. 38; 15 destes coupons nume

rados, consecutivamente, receberá inteira
mente gratis, um tubo do afamado produ-
to PURGOLEITE.

CAMPANHA DO

10:000$000
E' o custo das modernas

casinhas que oferecemos men
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

planos.Lapenas 5$000 por
mês.
Procurern=-Serglo Araújo:

Hotel Oloria: Apart. 117.

Conferenciais
RIO, 18 -- o ministro da I

Guerra permaneceu no seu ga
binete, ôntem, até ás 21 horas,
conferenciando com os generais
Oóis Monteiro e Lucio Esteves
coronel Mendonça Lima.

��<-.-.�-___...__--,..._-
.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Ci.. •• Jafnvile

Nossa Vida
AHIUER5ARI05

OUTR05 I.7A�TEm Chamados

HOIUADO

Com a srta. Elza Lobo, filha
do sr . Tertuliano Antonio Lobo,
contratou casamento o sr, Alceu
Vieira, do comercio desta praça.

l'HE6Am UH5

Elias Angeloni
Está nesta capital o sr, Elias

Angeloni, operoso prefeito muni

cipal de Cresciuma.

CeI. Vidal Ramos
todos os homens

válidos
SEVILHA, 18 -- O radio

divulgou que varies comités mar

xistas, reunidos em Barcelona,
resolveram difundir pelo radio.
uma nota urgente, ordenando que
todos os homens válidos se apre
sentassem, no prazo de 48 horas,
ás juntas de recrutamentos, para
serem armados e enviados para
as linhas de combate. Aqueles
que não obedecerem serão seve

ramente punidos.
-------_

João Medeiros [or.

Satisfataria
O esta<'-lO de
saúde cío ,

Papa
-

Acha-5e em FlorianopoJis, vin
do de Blumenau, o n05SO esti
rnado conterrâneo sr. João Me
deiros Junior, gerente da Empre
za Industrial Garcia e diretor da
possante Radio Cultura BIumenau.

DI! Gaspar chegou, ontem, o

sr. Teodosio Wanderley, profes
sor do Grupo Escolar e Escola
Normal Primaria daquela cidade.

Acompanhado de sua exma.

esposa, chegou, ontem, o dr.
Caetano Costa J .mior, médico.
..� .

viajaramEm sua companhia aura .Ka
as gentis senhorinhas O li Wen
mos e Caminha Ramo
dhausen.

CIDADE DO VATICANO,
18-Anunciam os meios oliciais
da Santa Sé, que o Papa passou
uma noite tranquila e que suas

condições gerais são satisfatocias.

Cansaço de
embos os

lados
LONDRES, 18-Informa-se

nos circulos políticos que a pro
posta de celebrar u.n armistico',
na Espanha é susceptível de ser

coroada de êxito. em vista can

saço que se nota em ambos 0'1

lados.

servirão de testemunhas. por parte
da noiva) o sr. desembargador Ta
vares Sobrinho e d. Ris·)leta Me
deiros e capitão Décio de Olivei-,

Realiza-se, hoje, ás 13,30 ra e esposa e, do noivo, o dr.
horas, civil e religiosamente, na Paulo Carneiro e senhora, repre
residencia dos pais da noiva, á sentados pelo dr. Augusto de
rua Bocaiuva, o enlace matrimo· Paula e esposa.
nial do nosso distinto conterrâneo Após as cerimonias, o ilustre
dr. Arminio Tavares, competente par seguirá para Cabeçudas.
clínico, com a gentilissima senho- ,fAI:.El'lm6HTO�
rinha Maria Eugenia Tavares d
Cunha Melo, prendada filha d Na cidade de Itajaí faleceu,
sr, desembargador Tavares d ontem, o sr. Luís Gonçalves, íun
Cunha Melo Sobrinho, presrden: cionario aposentado da repartição
te da Côrte de Apelação. dos Correios e Te1egrafos.
O áto civil, que se realiza p

ás 13,30 horas, á rua Bocaiuva,
e. Felix Mrugalla

será paraninfado, por parte da Faleceu, ontem, no Hospital
noiva, pelo dr. Djalrna Moellmann Sãú José de Cresciuma, onde se
e esposa e Mario ravares e: se- achava em tratamento, o rev, panhora e, do noivo, pelo capita - dce Felix Mrugalla, ha poucolista Otacilio Carvalho e senhora. chegado da Alemanha e queN.J religioso, que se efetuará n exercia os cargos de coajutor daCapela de Santa Terêsinha, no paroquia de Nova Veneza e de
Asilo dos Orfãos, ás t 4 horas, capelão dos Irmãs de Forquinhas.

Declaração
Declaro que recebi da Companhia Brasil de

Se�uros Gerais a indenisação pelo incêndio que des
truiu a casa de minha propriedade, no distrito de
João Pessôa, c que se acha va segura na mesma
Companhia, e por isso lhe dei ampla e geral qui
tação.

A rogo de Antonio Mariano Ferreira.
(a.) FULVIO ADUCCI
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