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RIO ,4-Corre com insistencia, nas rodas politicas da
capital do Estado do Rio, que o almirante Protó renes Gu}

-- •
.

r ,::;

maraes renuncrara 20 seu cargo de governador.
Em virtude desses rumores, estivemos no Palacio

d_o Ingà, onde encontramos .J almirante Protógcncs Guima
raes cercado dos seus secretarias de Estado de varias
constituintes flurnineses e do presidente da Assembléia, sr.

dirigida ao sr, Bernardo Belo, não podendo confirmar ou'

desmentir a sua renuncia.

Soubemos, ainda, que o. ministro Vicente Ráo tele

grafou ao almirante Pi otóge.ics Cutrnarães pedindo que não
timasse qualquer atitude sem ouvi lo. .;

Afirma-se que a renuncia é devido á pressão de po ..

liticos radicais, c ontrráios á pacificação politica do Estado

Arnoldo Tavares.
Soubemos que o a'rnira 1tC P, otóg -ncs Guimarães

escrevêra ao sr. Bernardo Belo.Iider progrcssta, comunican
do 'o fato r:_ discriminando os mo ivos que o 'evaram a as

sumir tal atitude, .

,O alrniranto Protógcncs Cui.nar.ícs, 'ut-rrcgado pe
la nossa reportag�m, declarou que existia a referida carta
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di Sern quaisquer ligações politicas.o
Proprietario e Diretor Responcavel JA:r.O C,..I_LADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR..

- -- ---- -

Fio: ianopolis, Segunc'a feira 6 de Janeiro de 1936 I NUMEf�O 408tie _3A9'
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Sábado, «flIARIO DA TARDE»
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publicou uma calar0-

::n:t�tic�é�i���ação ela Diretoria Municípal de Higie:-e e Assis-
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Em resumo, atribuem os nossos confr;des essa imctanva: � !l: ��j) 1 � _

,- 11 !I'J'l3J (íi (/� li jl t,' t.",," .' .

10,) á preo.cupaçào de nossa edilidade de «copiar o serviço d,], 1 i ifJj'.' --._. ,

� ti: �J _ v _....". .,J ,. �

g�an�es capital:»: 20.) ao desejo de creação d� mais algum cargo ",.", .e =
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��bht:O:130.). a I�op�rancia dfo rerviço dc1higienede3laduol, que- 1J.· f�;,.�J,JI :1 �Fi ;i:' � H"t' -Ll�' _: L�.·,l�""�í;��.·.·:\ lOSzem e es-- «resumiu as SU?S unções aos imites o município de Y \.:dI� .\q� � L '"J U � J W�:::J . L L::::J U�
.

Floriawpolis" .

Ora, de ,man"ira alguma poderemos admitir que os IjO�SOS

colegas,. sobre cUJOS hornbros pes= a grave responsabilidade de intér- A direção de A GAZETA firmou contràto, hoje, com a Confederação Brasileira de Imprensa para distri-

�retes, junto ': opinião, pública, de um ponderavel sector politico, buição de prêmios aos seus assinantes c leitores 110 valor total de 180 contos de réis.

Ignorem os mais comezinhos precetos constitucionais da União e
No Estado de Santa Catarina A GAZETA, com exclusividade desse plano de sorteio, cedeu-a tambem à

do Estado. A NOTICIA, de joinvile, em virtude de termos firmado consorcio com aquêle jornal.
Não nos será possivcl, assim, conceber a inciência d .

Não se esqueçam, pois: em Santa Catarina, apenas, A GAZETA e A NOTICIA proporcionarão aos seus

nossos confrades quanto uos dtspositivos, agora tambem incluido leitores 180 contos de réis em prêmios.
na lei de Organização Municipal, que taxativamente determinam I

D t'd

5�-
. , ,

b'
,

dd'
�

'j �srnen i O
. ®

aos mumcipros a o ngatone a e de consignar em seus orçamentos
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iOnalo]o.e 301,0 de SU<l rc nda ordinária, para o amparo á maternidade' O fuZllarnen-
.. a .' r

"
� r

.

'

e a inlancia e para "os serviços de assistência, higiene social e sa _ i to (;-;1 O ías, .. ,,' . Q t. � ..•. ,... '�

neamento das zonas rurais":
'

Gugsa ...m ,....,..�� _=","'.......

Portanto, tendo sido englobadj sob um só título essas
duas

prcentagedns no orçamento da Prefeitura e sabido como Í' ROMA, 5 - O Millisterio � �� ft'à rrB1�� !.� � rr]�� �n.. �1IlI RIO, 5-0 aumento de nu-

que. nê e a ren a ordinária foi orçada em 912 contos de réis, te-' .Ío Extaior desmente a noticia � tW� -& Ll � �� - � iiU<V li � ��U
mero de praças e inferiores

�(td 912:000�000 x 40[0
. 36:�80$�O?, para amparo á

mater-/'?a eX,ecu;.ão do "" �l'gca e d,) ��""'-'=' li"'" "=-_,,,,",W,,"' 'fr._,.,....,=-",."..,...,.,,....,,.......,nre �� da Armada atacadas de tu-
D1< a e e JnfancI� e �an assrstencra e higiene inceudio de uma Igreja capta em

f rr.!'ll ""'" berculose é tal que as auto-.

36'700$Iss?, Gb;lgatonamcnte, ao passo que o orçamentrl comigo". !Jembeguinaflélsse, na região 1.1..:!.�0 f-11 'li tf.,1 (fi ,", r;a� �� (3) �1l���A�� ridades navais se acham alar-
. , }sto e, apen�s 22.0$ a maiS, por ano.

I fembien. Esse crime é atribui- �;J:J \.@ U ü � 1,;. .!li..: � � � [;ij � � �� � bl �U� � madas. A maioría das praças,

tAl lestá a realidade ,exá!a dos fátos: qUe espontaneamente I do a soldi'ldos italianos. RIO, 5 __ !\caba de ser san- Diz fi lei que i�ual obrigação te- acometidas de tai mal, trou-
razemos a ume, Eem outros IntUItos que o d ,I

..
_ , .

.

'bl'
e esc arecer a opmlao cionado P' ia presidente Getulio rão o;; dlrdores, gerentes, adml- xeram para a caserna a tn-

pu Ica. - -_

\ f '
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d d' d'
A Vargas o I'wj,:W Ja Câmara dús nisltaJores ou encanega,:.Ios dos ecçao, segun O lZ O ·Ire-
gora, um outro reparo' nn me<ma nota pr
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� ,ocunmao con-
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i. h eputa os (. lci'i.h1du il. tegu ao,· o senil f os cxp ora os Olretdmcnte ( r ana e opa-
Vencer ao povo do des:!certo da d d d «DlARIO DA nas 9 IC � ,

, .
OI.,., b'

TARDE»; '.
me I a, os � \, Y : �

.
.

r.;l1J a conl, t>u �dO para Lrmação da pela Umão, estudos ou mumc:plOs ca ana: .

__ rl"bsp �garam o segUl�te trecho, transcnto lêtra por lêtra,
r """t I receita dus instituto;; e caixas de oujeitos IHvreoime das caixa de Provldendtas energicas já

para nao su traumos ao dolehe ·'b), I;d' A d a n1 o pr'...... en ' . /, ,

c

f t di'
redação:

� pu ICO o co ar. o pItoresco a •

, "".'. .r.;1. 1 i,t-l�Sdl'u.d rld .. f' p�n:ões SUbG�d:-1 aposenbc'o_nas e pe�sões,. sen?o a oram ?ma as pe o tItular

IIE t d '
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. SO COn i U il � ��a �l&das '; , ,. r ,tf;r,o do Trab:;lno, contnrJulíçao redUZida Imedlata- da Manr,ha .

. m o o caso e um mao emprello dos dinhei' d d·!"· .,.. ii, ....
� 1 , " d I d

'

d d Id d d'
"I (JS a e , 1- /-\ nov., l"í contem uma sene ': mente a receita arreea a a.

a e) que eVlam ser postos na execu�1i.o de ob d
.
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r ras e maIs lIrt;en RIO, 5 _ UnI mOjJh, âcões Jn'pmtantes c e In-
cla. s nessa!\ ruas, por extmplo mal calçad I " matutino con-

- S"'. , A
, ,.

,

' as e ma Impas ne-
!

' • , [cresse ITeraI e determma que sera 10\ no'ta SOV i" e' t;· II
c�!lIç

-I dcessltam, znconleslavelmenif', mUlto mais da aiencão pro.filálica do
. a que nos festejOs de prImeiro I' I

_'
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f"I� ,
EII ri Gii! �. a UIa a
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I' J h 'd 1 wua e o ngaLOna a contn ms:ao
dI" sr. rejer (), o que a popu aeão da ilha". uO ano, rea lza'lOS cm cGn .CCl·a f.

..
t d U '_ A ca 0"",\�ote ....·to mlf IIE' f d' ,!, I

. . .. d ." _ d Ih loe c-mprrN,-ores a (.iao. ! � i;",J" S ," 6l\"lln egaestapa ur 10 e e Incnve que Jornalistas com a respon-
Lasa e dlversoes, quan o me or

. _ 'b' � d d
g' • Iil& [011

sabTd d I'
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'd" d
..' ,: f f

.

d
. Lontll �\Jçao e cmprega_os cor- GeNEBRA 5-A esp"raI I a e po It:co-parLI alia os que mIlitam no «OIARIO DA corria a e3ta, 01 OUVi o um gn- d'

,

L
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TARDE» tenham smão escrito ·t'd d' I to de viva ao Prco.te< Imediat"�en- respcn era a percentagem mensal da nota sovleÍlca de protes
rã- de tRo' d

.

'

_:
ao

mendos p.enm I o a. IVU ga- 'n o autor do v-ivav, ·f·· t: _ d
sôbre o respectivo vencimento, to contra o rompimento das

:t " , au aClOsa asserçap, tal) remata a mcünaruêncla�' OI a ",Cu (l
I

.

f d _1 _ • , •

Já se tem dito tudo o ue é mál' b":" ":_ par toda à sala f' posto na rua
qua �I!t.� q._;c sCJa a, orm� � ce- 1 r�laçoe� dlplomatlC2.S pelo

T .

q , comI) o JetIvo pO.lbo,
, d' , 11_,,�m<':�i· .• dl'�de .te o hmlte d� r n,-TUal cheO'()ll ao ' todos os melO:' Ce (lJmbate, todo� os estrata cmas 'à fo- ,:m Cf ta o mlseravcl, sendo (jll!1<l. o •

" • 1 •
_

_ ,b.�, t:>
.. sccre_ a-

ram usado5 para diminuir o adversario em fare da ofJi�iãO )J6lica hchado se não foo�f' a polir1é'.
20lS contn , V'l" u/ tl� !�'� ii .Ir; hC!ól da LI?a das ��çocs

Entretanto. pela enormidade do dis arate f lt'
I .

Entretanto, tratll.va·c/, t1e um ('1,;.'1 o,lto p,cr r ":oh C"'1'�mc C:·{lg'.r ai ç scr,: dada a publiCidade
que, para desmoralizar o �ihlaciooismo, se s�b�ep:lz :s:v: c:�(�::t�, (]I.H, rem cra CuiU!lP "A, 15 l'1<lÇ<'O .. ,c;,da .il',lllulo 0U C'l'X;J, 1 dc�ro d� pouca� ,i;,oras.
to das. filas de Florianopolis, como prol)lema administ af «' I, "I d' I . li " I .

g\\v� I 110 S�Vl....dCO aT0íl

mais» d d 'd d
.r IVO mUltoipea.e�tr.e.. a- ava,U,srllld H', Clr .' ,II j:'C- EUperVfC tâql:eO gOVerpI, l"r'tI'-lio

prepon. i�rante o que a bau . a popularão da Ilh I'
.

n E
. li '-. "''-. ,< .

E' f" vd ,:t,.
a. que :n�p.J ::j,n e �ustent � :) " ,e<':r, � ii' a" . l' I· "" ,..�' _\ t ,a3 lIào �enl1:l H � I)eitctdo O a;'b .. ro

Profilál' �so OI pSCfrI�O, co:n to as as rnconceblvels .«at�nções convicçõ�s, caLe-a 1m d ;5t:,,0 1C: 'Ti f ,."L (., o t (ltit<; do I 12 do conw�io da � ocieà�l-
r lCdas OI sr. re. mto», Justamente quando, em ('dItorIal ('�- fac:i "'ii<rno anClÍyün �) l'Or"'n J, � I'ln

r ,- r (1, CC·'' 'ro n.,.,,..,
I r> à'" s l'Taçú-· "" O C )11"" 111<0parrama 1 ii' f d d

.
.' (1' (ri I r " � .. , J I ... , i v .., '�0 I .. t:J

o pe a manCfle e tooa, os con ra es se eU.ar m arrcba- I"xoed cn'e e"nd,· l' 1

L' d 'L L '

tar á5 It I

dE"
_ I .I � I,v !·a tOa evnra tralar (\0 '13-

clamando luas, no Igneo .c�rro :; � !Jas do doutrmarismo político,. pro- .

Será pr ..1,1) ...l':i,�,:çiltar al150 au, ...à a l"O elil..l(;;h�", a tã0 ;:;unt(;; l-': acê' r" V C Jd1 O a:U-
que a oposlçao catannenst:, como os pastores gmados assmalada insinceridade? go I I, paragrafo segundo.

o
A tuberculo
se naMari

nha

O velho edificio onde funciona
a repartição aduaneira, desta ca

pital, €stá sofrendo séria pintura
inttroa e extt'r Ia,

Embora está medida se justi
fique e tenha alguma cousa de
louvavel, ela vem pret.erir a con

scr�oe, mais necessôrios e urgentes.
Nos rderimos aos consertos de

que otcersista a calçada daquele
prédio, quasi, de toda, improprja
para o lransito.
Te�os d iillvressão {.,ue ali se

ceU1eçou por onde se devia te,'"
mInaI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A- GAZETA-Florianopolis. 6-1-1rl35

• Gazeta NO L.AR
POR MADAME MARIE

PARA' CONSERVAR OS terebintina, mexendo-se sem- dois nabos, algumas ervilhas, Faz-se um refogado em escorrer bem. Arruma-se do vem ferver um PoUC). Ser
PE:S .

QUENTES-Um meio pre para ligar bem; deixa-se um ramo de aipo e grelos gordura, com sal, cebola, to- seguinte modo: uma camada vem-se com o proprio môlhL
mui simples e pouco custoso esfriar e passa-se com um pa- (apenas ogrelado); escorrem- mates, alho e pimenta, põe- de massa polvilhada com que se engrossa, depois di
é o de esfregá-los com rnus- no de flanela nos moveis a se e cortam-se bem fino e se o inhame e deixa-se frigir queijo Parmezão ralado e so- ter tirado para o prato a
tarda ou pulverizar com pi- limpar. Para terminar passa- levam-se ao fogo com um ligeiramente, juntando-se em bre esta um bom môlho de almondegas.menta moida a planta das se um pano seco e puxa-se o dente de alho, pimenta do rei- seguida uma concha de cal- cante, assim se continúa até
meias ou plugas, Desta ma- lustre.. no, uma colherinha de fari- do. acabar.
neira se terá os pés sem- nha e sumo de limão. Estan-
pre .qu�ntes e sem receio de PARA LAVAR AS LU- do bem ligado passa-se para NHOQUE-Dez colheres ALMONDEGAS -Picam-
prejudicar a saude. VAS- Lavam-se as luvas uma fôrma antes de ir para de massa de batatas, 3 de se ou passam-se na maquina,

com essencia mineral. Se a, a mesa, cobre-se com íart- farinha de tr.go, uma de man- 150 grs. de carne fresca, umPARA CONSERVAR O manchas forem pequenas e o nha de rosca, unta-se com ge- teiga, 3 ovos inteiros e sal. pouco de toucinho, cebola,BRILlIO DOS MOVEIS - resto da luva estiver limpo, mas de ovo e vai ao fôrno Mistura-se tudo até ficar tomates e cheiros, juntam- se
Use�-se os seguintes receí- basta passar míolo de pão para corar. bem ligado, passa-se farinha 2 colheres de farinha de tri-
tuaríos: cêra amarela 250 gra- sobre a mancha e depois um na taboa de massa, faz-se um go e 2 ovos. Amassa-se tudo
mas; ter�bintina, 500 gramas. pouco de alumen em pó. ENSOPAno DE INHA· rolo da espessura de um de- bem e fazem-se umas bolas
-DepoIs. de cort�r a cêra Para amaciá-las passa-se Mfi+-Ccslnha-se a raiz de um do, e corta-se em pedaços que se fritam na gordura.
em pedacmhos! vai ao fogo pó de sabão. inhame (bem lavada mas sem pequenos. Cosinha-se n'agua Faz-se, em seguida um bom
em banho-n:ana, para derre- descascar), em agua e 'sal; fervendo com sal, (subindo refogado, junta-se uma chi-
ter, em seguida, (iuando já PUDIM DE LEGUMES- depois de cosida descasca-se á tona estão cosidos), tira-se cara de caldo e deitam, se
está dissolvida, mistura-se Cosem-se quatro cenouras, e corta-se em pedaços. com escumadeiras e deixa-se nele as almondegas que de-

PUDIM CHINEZ ABA
CAXI-8 gemas, 1 libra d
assucar, 1 colher de mante
ga, 5 ditas de farinha de tr

.

go, 1 chicara de caldo d
abacaxi. Batem-se as germ
com o assucar, depois junt
se a manteiga em farinha qu
deve ser desmanchada n
caldo de abacaxi e finalmer
te, as claras, batidas con

para suspiro. Fôrma unta'
com manteiga.

Irradlaçãa 'o congraçá
da Alell\a- menta g81

nha cha
Pródromos
da Folia

como rei'
Jorge

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã c

programa abaixo, para a Ameri
ca do Sul.
A's 23,15 corresponde à�

3,15 hs, no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 1 1, 1 5 hs.
23.00 Anuncio DjA (alemão.

português) Canção popular alemã.
23.05 Radio feminino: Acompa-

Consoante notidamos ôntem, o da Lua, proseguem animadamen- nhamos uma et f .rmeira da NSV

grande Califa Feris Boabaid, lan- te em seus ensaios afim de susten- no seu caminho. 23.20 Cantamos
.A niversariou-se, ontem, a exma ç ou, por intermedio de .Jl Gaze- tarem o titulo que tio galharda- tudo juntos uma canção popular.

sra. d. Iracema Schiefler, esposa ta, dois formidaveis concursos. mente conquistaram no carnavalpas- 23.35 Noticias sôbre a economia
de, sr. Otavio Schteíler, represen- Sobre estes prélios prometemos sado: Ao que sabemos, pretendem �lenlã. 23.40 Entremeio. 23.45
tante comercial. aos nossos leiteres darmos as bases os alegres, Filho! da Lua sair á Ultima� noticias(em alemão)24.00

e todos os informes necessários, rua.no di.! 12, �? corrente inici- Cavalelro Pasma.n. ?�ere.ta vJ.�HOC����ou casamento em Por- por isso aqui estamos par.a Iacili- ando, assnn, a fOlia que, este ano, lohann. Strauss. D�reçao. Fflt� I

AI h tar a enorme tarefa de a.Jeriguar- ser;' a-lu-ci-nan. -te. I
cke, Direção to.tal. Erns.t .WIlhel-to egre, com a senhorin a Da- Til 5 U (mos qual o melhor \comp·ositor my.. ltimas noticias em

lila Martins, dileta filha do sr. ) 1 30 S d d
.

Dom Neça cel Oscar Martins, o sr. Silvio catarinense no gênero caraavalesco Uma traJ·ã. P?rtuguês... au an o .a pa

e quais os mais originais blocos tna. Hospedes ibero-americano,Fernandes, funcionario do Domi- d - .

f 2 15 E' d AI
que nos trêz dias de folia e arrelia Ia no micro one.. co a e,

nio da União, nesta capital. h 2 30 F I J bemprestarão ao nosso carnaval o I
- man a.. a a o poeta. aco s

brilho de que é merecedor. O he- na egaçaa Schaffner. 2.45 A ultima d:msa ATENAS, 5-Que foi M
roi e invencivel Califa, querendo, sueca em passo de polka. 3.00 Ultima finitivamente enterrada ai
não só prestigiar o carnaval da noticias (em alemão). 3.15 Leitus validade entre o rei da G,
ilha como tambem auxiliar uma

SANTIAGO, 5 - O suéco ra do programa (alem., port.) Des. cia e seu antigo adversa
de nossas casas de caridade que

Bertil Kimberg, assassinou a ti- pedida DjA, (alelUão, português). Venizelos, parece ser evíé
ros, no edifício da legação da Sué-

, ,
mais urgente auxilio precise, man- ciado pelo fáto de este

Aniversaria-se, hoje, a gentil ED? ónibus da Auto VIação Ca- dou imprimir milhares ,de votos cia, o respetivo chanceler, Heine
pedido ao ex-mlnistro ��.

senhorinha Almira Moritl, filha tarll1�nse, chegar�m do ,norte os
que serão dados aquêles que eíe-

Holmhreen, suicidando-se em se-

Para an unc iar que transmitisse ao. reido sr. José lVlOlitz, e elemento de seguintes pass�gelros: Gilberto Ra- tuarem quaisquer compras na gui�. . .

F
.

M d' t
seus melhores desejos p.realce em nossos meios sociais e mos, Herondmo Fagundes, Ed- Casa da! Meia! e tambem serão �mlstro emar o Ig, en- SÓ na A GdZ 3ta o Ano Novo. Em sua rnee

literarios, mundo Ebrladt, Raul Outra, Ale- vendidos votos a razio de $20· do deixado a legação ás
d
12 .h�- QUE TEM LARGA CIRCU- gem, Venizelos expressaxandre Oliveira, Iracema Moreira réis cada um, cujo produto rever-

ras, para
áa�r6sehtar cre en�lals, LAÇÁO EM TODO ES- esperança que sob o govt'Passa hoje o aniversario nata- e Maria lzabel dos Santos. terá em beneficio de uma casa pia. rdegressodu .

s

d
oras, encon ran-

TADO de Jorge II o regime delieio do nosso prezado conterra- P Ih' d o os OIS ca averes. "

dOUTROS I?ARTEm ara o. reco Ime,nto os vo- Â* _r.Ii�Â�•••- mOcraCLa coroa a se poneo sr. Luis da Custa Mélo, Di- tos o Califa colocara urnas em

-I--�
--_.. .w" tornar tão firmemente esta'retor da Contabilidade Geral do Dr Max Amaral '

.,
,

Estado. .

.

. , . lugares de destaque de seu Yldiz, ,Vai- construir.. tecido como sob o dom!SeguIu hOJe para .taJai o sr. à rua Felipe Schimdtno. 2. • de Jorge I.
Ocorreu ontem o aniversario �� �asutroaral, advogado em Na semana entrante pro.:urare-

I": •.•0 _natahcio da senhorinha Cremilda mos oU\'ir os nossos musicistas e
' , , ,

• L tRamos, filba do sr. ceI. Aristiliant) Para o norte, em onibus da compo�itores para transmitirm�s : Siga o nosso conse Iho:,. U am em
Ramos, ex-interventor federal nes- mesma Empreza seguem' Maria aos leitores de A Gazeta as Opl-

" • pre9adas •te Estado. Lopes Borges, R�dolf Ti�tzchland niões a respeito das musicas car-
• MANDE FAZER UM PROjE'TO, COM •

e senhora. Antonio Rosa e senho- navalescas. ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO· desemp re�
ra, Miguel LU'lardeli, Colombo CUMENTOS PE�A P�EÇO A( DOUS OU

9adasSabino e Eugenia Tavares. SandO da No i- TRES CONSTRU rORES DE C JNFIANÇA �.
Pallso'J ontem o aniversario te '.

'tnatalicio do sr. ceI. Marcos Kon- PELOS CLUBES Confie a execucão de seu prOle o VARSOVIA, 4 - Re�!·
d�, .deputado à Assemb.leia Le-

\ Lira Tenis Clube O Bando da Noite, o bloco á um bom arq u itéto. ram-se serios incidentes na ,

gl�latl.va do Estado e hdex da Sabado proximo, o Lira Tenis que no ano findo fez furor, reu-
ESTAMOS EM ÓTIM1\S CONDIÇOES PARA

lidàde de Dombrowa. na r
IDIDOrla parlamentar. realiaza a sua primeira e eatron. nir-se-à hoje, ás 19 horas, no NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Silesia polunesa, onde mio'"
d

.

ée I f' club 15 de Outubro, para pro- entraram em luta corporal --oMinistro Edmundo da Luz os SOIr carnava esca o erecI-

d cole<1.as desempregados, que.Pinto da á sociedade Florianopolitana. ceder um rigoroso ensaio de sua P re90$ mO iCos ..,_

Os febris preparativos para essa turma. curaram assegurar a sua 5U'

'f'
. .

I Conforme fomos informados o Treska J r. & Motta teneia, explorando minas C8
magm Ica reumio socla estão

nifera& abandonad.ls.se fazendo sentir, dado o entusi- Bando da Noite aparecerá den-
Ob

.

I d' 15 FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RI Três mineiros foram graveasmo leinante nos foliões do tro em reve, posslve mente la .

aristocíatico «cercle» da colina. proxlmo. DE JÁNEIRO te feridos, sendo hospitaliSi'
Com o concurso dos blocos: em estado desesperado,. As'

lc.urelras e A Marinha vem ai, Filhos da Lua I. Rua Felipe Schmidt n. 2 • toridades pretendem mandar'
J � tauir as referidas minas explo exito da noitada de sabado ..

será indiscutiveJ• Os campeões de 35. os Filhos ._... ••••••• das clandestinamente .

'.OURAS e CTlOREHAS PORTO ALEGRE, 3
Com a chegada hoje do sr. L
dollo Colcr a esta capital, �

presentes aqui todos os memh e

da Comissão Central do Par�
Republicano Riograndense. H
mesmo se devem reunir os pro.
res do P. R. R., na residen
do sr. Borges de Medeiros, e

o fim de ultimar as demarches I
ra a pacificação politica.

Afirma-se, apcsar das apalL
eias, que essa pacificação é �
nas uma questão de tempo.
O proprio sr. Borges de M�

ros teria aderido á idea.

Faz anos hoje a sra. d. Maria
dos R. C. Rosa, professora do
g!UPO Escolar Anquieta'

Odéssa B. Oliveira

Morena.
Cabelos negros luzidios, tão fínos

como fios de seda e tão perfumados
como magnólias.

Olhos negros também, C'.ljos cilios
longos e curvos expressam toda a

magníteüe de sua mocidade cheia de
ftrlgenda.

Nas linhas perfeitas de sua silhue
ta percorrem a. gr"ça e a docera,
que tão bem a dístinl1:uem de quan
tas outras se apresentarem como
suas rivais.

Sei que você não teme rivais. por
que a sua majestosa aparencía faz
com que outras se destronem da vai
dade de a vencer,

Mas... cuidado com Antonieta Pena.
que é uma moreninha do "outro
mundo".

CO'ncursosOs doAniversariou-se, ontem, a exma

sra. d. Coralia Luz, viuva do
saudoso catarinense dr. Hercilio

..

"Califa"
,

....uz.

Aniversariou-se, ontem, a menina
Lea-Ligia, filha do sr. capitão
Olimpio Mourão.

Venizelos r�
concilia-se-

nHIVE�!lARI05

Ivo Montenegro
t'HEBRm UH5•••

Regressou de sua viagem ao

norte do Estado, o sr. Estanis
lau Traple, professor do Instituto
de Educação.

Festeja. hoje, a data aniversa
ria natalicia o jovem estudante
Ivo Montenegro, destacado elemen
to do esporte barriga-verde.

Cei. Marcos Kondet

Assinalou-se, ontem, a data
aniversaria natalicia do ilustre ca

tarinense,
.

Ministro dr. Edmundo
da Luz Pinto, delegado plenipo
tenciario do Brasil á Conferencia
da Paz, que vai derimri o Con
flito do Chaco.
.Jl Gazeta felicita-o .

1
•
':..0.

- .'

,
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Blurnenau - Joinville - São Francisco Lagul.....a-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçãolde Secç�o de

MACHINAS:
Machinas de benericiar 'madeira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas � mechanicas
Címento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros

e janellas, tinta Machinarios.em geral para a lavoura: arados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores
Louça esmaltada - apparelhosf de'1jantarl- talhe- electricos

res Material em "geral para transmlssões.jieíxos,
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
fintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e cxtrangeiras Material electrico em geral

I'-Jave�ação "Hoepcke"--vapores _lIarlH oe pcke ", "Anna" e "Max'
rVlaria '-- Fabrica de Gelo URita Maria" - Esaleir "Arataca"

,.

, ,..�. . ...

' �

Filiaes em:
Seoção (::Ia

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e cxtrange'ras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergír
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-naposj
Sapatos, chinellos, meias
Depositarlos dos afamados

[Charutos «DANNEMANNll>

Emp,"sza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

FERAAGENS:

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Maritimo

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

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

. �-. _; .... ... ..

•

Lages

Encarrega-se de classificação. medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas, em tó
ros, etc.: cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicas

SAo FRANCISCO SANTA Cf.TARINA

Colaboração

Não será devolvido o origina«,
publicado ou não.

O conceito expresso em arii

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso por parte

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;jiiiiiiii;;;;;;;;;;;;j__;;;;;;;;;;;;j;;;;;a;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� daRed.aç iio.

Assinaturas.............---------------

Agentes··correspondentes
Porto Alegre - Dr. Aruonio

�
A tentoe bzml I

Curitiba-Petrarca ���;:�o

�
.

entae bem. Não d iscutam f\r::nE:uY-��::i::::sen; Anitapolis-Anibal Paes
I A CASA QUE REALMEN TE VEJ'.lDE BARATO .t.\ngelina--Armando Schmidt

Agenc.·_ Moderna de Pu E' Pt. CASA MISCELANEA BigllaSSú--HeitorCampos•

Blumenau-> Martiniano Hilario
bllcações, com séde em São Paulo.. BrinqlJedos,> Louças e Bom Retiro-joaquimSimões
,

tori d f I- d I G
'

Artigos de pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:ese au orlza a e Isca Iza a pe o overno eletricidade, acaba de Cruzeiro=-Osvalde Pereira
Federal e possue a carta patente n. 112 I receber grande novida- ClIritibanos-Enedino Rosa

- das-- Rua Tràiano n" 8 - Tel t.428 Cresciurna - Dinorah Alves
. ��
" �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;j--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ltajaí-Evilásio Heusi
• Joinvile-Xavier Schenk
til Lages-Hossanah Neves
• Laguna-Francisco Chagas Ma..

O Java Jornal chado
t)l1 Mafra-Pompilio Claudio

I 'Praça 15 de Novembro, 26--s()brado - Fone. 1.360 Nova Trento-JOão José Archer
tJl1 PRIMEJRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO Orleans-Edgar Matos
� Porto União- Hem inio Mile.
&\l1 Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite Rio do Sul-Aristides Melo
� Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.de$ vendas e

São josé-José Costa Vaz'

� maiores lucros S. Francisco-Guaracy Goerresea
São joaquím-João -Palma

I Caixa Postal, 43 FLORlANOPOLIS Ttjucas=Osvaldo Ramos
Ie Tubárão-Joaquim Faraco

Aflantes, Sub·Agentes e Reguladores de Avarias:em
do Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangeiras.

Agente� em Ftotanopolts :

Campos Lobo & Cía.

todol OI Eltldol

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

Escrítórios em Laguna e Itajaí
Sub-Agentes I

•
•

.•••••oa.·.----..-.- .........

em Blumenau e Lages

lortelos proprlos, tr.. vezlI
por semana, todas .1 legun-,
daI, terças e sextas·felras,

Formidaveis

EX tração com globol de cr'ltal.

A máxima IIlura e honestidade, pois, os sor
teios são presenciados pelo po�

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados' ao Diretor-Ge
rente Jair�. Caílado.

Redação, Ãdmnlltraçio
a Oficinas

RUA CONS. MAFRA. 51
Fone. 1.656

.

;

DRS.

.OLESTIA.S

DA. �� P:::
BOCA. �� � especiais e

• �t>��
horas marcadas

� Raios X
",-� Diatermia

�4..��
� Raios Violeta

� Rua. Felipe Schmidt, 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETÀ-FLORIANOPOLlS

Rh·eingantzIndIca:
I Nas grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou. co:nmercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades.

Pau lo T. Posito t:�isf"Çã�aJ� II
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de
Novembro rr 24, nos altos do conhecido Café e

Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros,
telefone, banhos quentes e frios.

Carnaval
Para celebrar com pompa e magnificencia

a eletrizante chegada de Morno I, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiríu íormídavel
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
DO METALlCO, RIGOl ETTO, PIERROI e PIER
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

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

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

2

Farmaceutico

A Gazeta
------------- ..-- ----

Advogados
-----

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica círurgtca-operaçõe s

Das 3 horas em r'iante dia
riamemente aR.Irajano,5l

Phone 1.618

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

Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

II f\JlARCAS:
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� A LICF:, AM ELIA. AU RORA.

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

venda nas bôas
casas

Banco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de Sau
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

�l���

vem aí �A'
�.
������

I

LANS PARA BORDAR
não tem rival. Grande sertl
mente de cores firmes.

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemonhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dõr

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

Ctm� i4.i:t .--R. joão Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO os

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
C[C. Aviso Prevíoôj. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.Accacio Mo.1

����Y�:*:*j�� ���������������������l

t VIUVA NOCETI partici- ti�I
pa aos parentes e

a-I: migas que sua filha :
AURA

��n. 70. - Pho1\�� 1277. - � contratou casamento

r..com o sr.

Caixa Postal, 11O. � ".llredo Vitor de Araujo �
��==�� �UIAURA �

Dr. Ivo d'Aquino h�
I ALFREDO ��i'

Advogado I noivos-

BLUMENAU E'polis. 24-12-35.

•

re I ra tem seu escrip-

tório de ladvccacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Sorteios men

saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao I'
numero sor

'teado, do
DUPLOI
do capital

� nominal.

/�c#���J);t1�;P};;W
-.�""�dhur������ ��"".�:""�",,�,-:'��in.���� .

com diploma registrado no
. D. N. S. Publica e na Direto

ria de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni
ca de Iatmacia ou de especialidades farmaceuticas.

Cartas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric .

3

A .?nunclar .

Cornprae para vos conven- na A Gazeta
cer o formidavel e economi- e prosperar nos seus
co SABÃO INDIO. négocios

Prisão de ventre?

Epilepsia

Dr. SYLVIO B.
FERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado Pu rgo Ie I·te Nas farmacias e droga-
TEL.EPHOHE, 58

rE�""-;l;'!�
...·s..::&'!�.*.awa.1G

.

I
rias, em vidros grandes e pe-----

...... ....._ I" Vva. Ba�iI;ci; �e' �el=o -H Granulado e comprimidos quenos.- Cuidado com si-
Dias participa, aos pa- �

Laborator+o Raul Leite Rio milar e nome p arecido.
Dr Aderbal R. : rentes e pessôas de sua �

da Silva amizade, o contra� de � �������������������������������
ndvogado . casamento de sua filha 1

R C M f 1 O ( b) I:
Maria José Dias com o 11ua ons. ara, so . " M I P

.

D ",
Fones 1631 e 1290 � tsr. anoe ereira

uar-"I� e.
r.

........ .....1i��==='IiõiõiIiiIiiii-,. �
I

.Jes: Salviode Sá I ��7=�����
.�

G � e
onzaga ". Maria

E

Dr. Osvaldo Silva ISabac:k

Combinações
inteiramente

CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 44,

,

RIO DE JANEIRO, soHren
do ha mais de quinze an

nos de Iortissimos ataques
epilepticos, declara achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curado de todas as mani

festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros ,

grandes do

Antiepileptico
Barasch

Peddos:

Dr.ArminioTavares
Especialista em molestlas de

GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Eormnêo pela E'aculõaõe õe

meOirina tia UnlversiOaOe 00
Rio Oe laneiro. Ex-interno,
por concurso, 00 Hospital Oe
Pronto Sotorro e 00 Assisten
cio Publica 00 Rio Oe lanelro.
('om alguns anos Oe pratica nos

serviços especlcllzcêoe no Pro
fessor 5amaon. no Rio Oe la
neiro--na Policlínica Oe Botafo
ga •• no Hospital õe São 10ão
Batista 00 L.a!J0a e no.Hospital
6affré·-6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gía de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do 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 parücular l-tzô
-====================

Escriptorio :-·Rua 15 &:
Novembro n. 50

(EOiflrio ('aixa Agricola)

apresentam-se noivos

Dr. Ripardo �
Gottsrn,ann II
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor

I Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Especlansla em cirurgia

I
geral

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

operações de plastica

novas e muito
interessantes
de titules de
(. apitalização
quer saldados
quer de pa

gamento frac
cionado.

))

CONSTANTE participação 1e 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS .

RES!JLTADO DO SORTEIO DE AMORTIZACÃO RELlZADO A 30 DE
DEZEMBRO DE 1935-

Estado de

ADVeGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefont-) 1287

OEPR

NUMEROS SORTEADOS

16 ..611-11.405 -19.212 - 02.562
13.121

lnformações com os correspondentes para o

Santa Catharina

Campos Lobo & Cia .

.A.

OOR? RES·FRIAOOS?
G-U A R A I N-A

--

NAO
,

'

f

o
,.",

CORAÇAO

� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha

mados para o interior.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funOaOn IZm 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
faixa postal129 Tel. auto 100.4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

ME
�. _. ... •• �"'- h�. ._ -,"-_ _ __ ....... _ �� � •• _:..__ . •• _
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A Italia perdeu quatro aviões Mês de Dezembro
até hoje CONTRÁTOS 1789-Nasce o compositor José Rebouças,-Em. Ma-

ROMA, 4 _ Noticia-se oli- ragogipe, Bahia, nasce Jos� Pereira Rebouças, not�vel c')mposltor e

N d R 14'4' d M d f' n
. .

b 'l ro que por amor

cialmente que a Italiaa perdeu
0. O egs. " violinista. Segun. o lace o, Oi o,PEmeHo ras�elstudi"r e aperreio

quatroaereoplanosna Alrica Ori-
Data 21-12-935 da arte da musica se transportou a .uropa para e

b
çoar-sc no seu cultivo cOjJscicl1cio� o e severo". Como soldado, ateu-

cn�al desde o começo das hosti -

L d G
.

20 000$000
lid d

ean ro nppa: se pela independencia, na Bahia.
-0- I a es. (Vinte contos de reis) 1839, -A revolta 110 Maranhão-Raymundo Gomes,

PORTO ALEGRE, 3- O finalmente, por haver desaliado o I Todos esses avoiões .são de trez Martinho Ghizzo, 60:000$..... h f d
. I I na vI'lla do BreJ'o No mes-

d d d b c e e os Insurgentes maran tenses, en ra .. .

Iomal da Manhã publicou o St'- chefe da aduana de Art,_'gas para mot_ores. .05 quais OIS e o ser- (sessenta contos de reis) I M I F
. F r Balaio que ê

J'

I D f f d d mo dia adhere á revo ução anoe rancisco errei a ,

guinte telegrama de Quar�í: um desforço pelas armas, dando vaçao, OIS oram orça os a es- José Freia, ?O:OOO$OOO sessenta nomeado general em chefe das fuças bemtevis.

«O chefe da aduana de Ar- ao incidente unia importancia ] çer._ e abandonados ardendo na contos de reis) .. -0-

ligas [Uruguai), domingo u�ti.! que. o mesmo não teve nem po· reglao. de Temblen. O qua�to Jer.onino MenegheJ,
.

30:000$ .. ,. r DIA 3 DE JANEIRO DE 1936-5. ANTERO

mo atacou, a frente de vanos : deria ter.
era pilotado pelo malogrado avia- (trinta contos de reis]

gu�rdas do fisco, o automovel que
\ dor Miniti que caiu perto de Dag- Luiz MenegheJ, Olimpoo Motta, 1621-0 previlegio de governar e conq�istar--�ar.

conduzia o consul brasileiro Gas- A expoSiçáo
gehbur. 20:000$'00) vinte contos de reis. la patente dos Esté"\dos Geraes, da l�epublica das .PrOVInCl.as Unidas

tal, que viajava em companhia de � Antonio Diomario da Rosa, da Hollanda, concede à ..ova companhia das Índias Occidentaes o

IUl Iamilia, desta para aquela ci- dOS a lu nos Desmentido Italiano 10:000$000 Dez contos de reis privilegio do comrnercio e :.sovemo das conquistas, qlle fizesse na

dade, revistando-o meticulosamen- Frandsco Steiner, 14:000$000, America e na Africa.

te. O consul Gastai, justamente Artifices ROMA.4 - Foi oficialmen-
quatorze contos de reis Esta carta foi a crepuscular do dominio hollandez no Brasil,

indignado, telegrafou protestando
'te desmentida a noticia publicada Werner Kuabben, 4:000$000 que deu a Pernambuco tantos rna.tyres da Patria.

.

contra a áto arbitrário do chefe Sobre a exposição realizada ha pelo jornal parisiene "L'Oeuvrelf, quatro contos de reis. 1631-0s hollandezes são bdidos-Duar; companhias

Ayala ao embaixador do Brasil dias pela Escola �e Aprendizes segundo a qual se haviam amo· Evaldo Michel�, 1 :000$000 (Um ele hollandezes são heroicamente batidas por Francisco Monteiro Be·

e ao presidente Gabriel Terra, Artifices, recebeu o nosso diretor
tinado tropas italianas no momen- conto de reis. zerra e outros capitães na ilha de Santo Antonio (Recife), mais ou

enviando após suas testemunhas o seguinte oficio;
to de embarca [J8ra África Orien- Toribio 3chmidt, 10:000$000 menos no local onde se encontra hoje a rua 15 de Novembro, pere·

ao chefe da aduana, exigindo uma «Em nome da Escola de A-
tal.

" ---- (dez contos de reis. cendo na luta mais de 30 batavos e 5 brasileiros, sahindo outros

reparação pejas armas. O sr. prendizes Artífices, agradeço a V, Rheinnanlz JacobJoãoBatistaUliano,3:000$. tsntos feridos.

Ayala deu as explicações pe- Excia. as relerencias elogiosas, �..."....... trez contos de reis. 1 B65- Tomada de Paysandü pelas forças nav�es e

didas.> feitas a mesma, pelo jornal fi Germano Hochs, ; :000$000 do exercito brasileiro-Aqué lias commandadas pelo almirante

Esse telegrama provocou mui- GaZela, sob vossa direção, por
O AZ Ir:)OS (Um conto de reis. Tamandaré e as ultimas pejo general .joao Propicio Menna Barre'o

tos comentarios, por indicar que o ocasião da inauguração da expo-
Romolo Sandrini, 30:000$.(trintol auxiliadas pelas do general Venancio Flôres, apoderam-se da praça

consul brasileiro agiu precipitada- sição-leira que a mesma vem de C h a.péU S contos dê reis. de Paysandú, commandada pelo coronel Leand�o Gómez e que ha

mente. Em primeiro logar, por- realisar. Sendo a Escola e o en-
\!iuva João Sandrini 8:000$'..... muitos dias estava sendo sitiada.-Pout:º depois das 8 hor�s, c�·

que os representantes consulares sino nela ministrado oljetos quasi Proncrem (oito contos d reis. hiam, assim, em poder dos alliados: 15 peças de artilharia, ?üO pn-

só em casos especiais gozam de integralmente desconhecidos do NO SEU Mariano MUHUCO, 5:000$000 sicneiros entre os ouaes 97 officiaes e mais de 2.000 espmgardat.

imunidades diplomaticas; em se- nesso povo, foi-me grato verificar F
(cinco contos de reis. Dentro da praça f�ram encontrados cerca de 400 mortos e ieridos.

gundo, pOI haver passado por ci- que calaram fundo no espirito de
ornecedor !João Lavina, 10:000$000 (dez As perdas brasileiras foram de 50fficiaes e 79 soldados r�ortos,..e

ma d� funcio?ario consular de todos os esclarecimentos que o cer- Faze r Üm bonl contos de reis. I 3 offil.iaes e 35 soldados feridos. Leandro Gómez, encarniçado iru-

cate�ona supenor �. �ue està su- tamen prop?r.ci�nou, do que foi anuncio e com am-
Flavio Donadel & Cia, 20: migo do Erasil, foi aprisionado pelo coronel Oliveira Bell . .e log.o

bo�dmado pa.ra dirigir-se ao em- prova o nonciano espontaneo do I dl I' ",,;:.,
r

• (vinte contos de reis. depClis fuzilado pelos soldad0s de Flôr�s, aos quaes o propno pn·

balxador Lucllo Bueno e ao pro- vosso jornal. Saúde e fraternidade.j
P a

IVOU gaÇdO 50 na Antonio Bez Baui, 18:000$ .... 5ioncilO redin para ser entregue.

prio chefe da nação uruguaia; e 1 Cid Roch.a Amaral. .A azet2: (dt'� contos, de. reis.
"

1886-Morte de Mal/et-No Rio de Janeiro, fallcce o

•• e�e$ _®!I��; _ l�� Jose Gughhelml" I O:OOO$OOu marechal Emilio Mallet, barão de ltápery, qt:e prestou relevantes seI·

O e (dez contos de reIs. viços na guerra do Paraguay, comI) commandant� da artilharia.

A U X I.. I ,r. a d o r a p.I1
'>;' Sociedade Cooperativa Cocal,

red Ia I S I ;,;;000$000 (de",et, contos de

��������������������;���,�*C�'M�'�i�������� �ef�inoBurigo�hmãos,J 7:000$
dezesete cor.tos d2 reis.
Giacomo Burigo, 9:000$000 (no
ve contos de reis.
Paulo Rizzieri, 5 :000$: cinco
contos de rei�.

João de Luca, 2:00$0000 dois
I contos de reis.

'I Pedro Bonedet & Filhos, 2:0001,.
Pedro BortoIloto, 8:000$000
contos de reis.

mata.
Sociedade Cooperativa lavradores
de Içara 2:000$. (dois contos de
reIS,
Arnf·rico Boff & Filhos 1:000$.

I d'
4 1 1 R um conto � reis.

3:998 Bu.rigo Smania & �ia 2:000$000
3.994 ,dOl� contos de reI,.

.

3.884 é I SOCIedade Cooperat�va Vitoria

3.882 G' Ltda .. 5:000$000 (CInCO contos

� de reIs.

ré L. LazzarÂn & Cia, 7 :000$000
.

Luiz Lazzarin, 5 :000$000 cinco
contos de reis.
Giacomo de Pelegrini 30:000$.
(trinta cont(.s de reis.

• Trevisol 'IIrão" & Cia, 5:000$ ..

e cinco coLtos de reis.

= Angelo de Carli Irmãos & Cia

é 5 :.000$000 cinco contos de

� reIS.

1'1
Tota!

1903:000$ .. Novecentos e trez

I c�nt�s de reis.

lIlI Ir
, � c�mBnhiID

",[fl uf'"t�� pac� ;ca-

çãu Iror�o Alegre, 6 -- Deverá
reunir-se, amanhã, na residencia 1
do sr. Borges de Medeiros, a Co·
missão Central do Partido Rf'pu
blicano Riograndense.

Empresta-se a essa reunião a

maior relevancia fazendo dela de

pender a solução final das "demar
ches" para a pacificação. A reser

va CC".1 que foram tratados os as-

suntos na reunião da nltimo sextá

feira são ind;.cativos de que algo
de decisivo se està dehberando nos

circulos politicos ôa oposição.

�. .. .. , _.- ....�., ':."_, ..

I.,

A GAZETA--Florianopolis, 6- J -1 <:)36

A guerra Junta Comer-
ttalo.etloce clal do Estado�tacado pelo

chefe da
aduana

a cansul brasileiro quiz
batel�"'se em duelo

DISTRIBUIÇAO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1935, NO ESTADO DE SANTA
CATARINA E APROVADA PELO FISCAL FEDERAL DR. AYRl ON

MARTINS LEMOS, PORTO ALEGRE

PLANO "A"
12a. Distribuição

Antiguidade Pontos

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

(saldo) Blumenau,
(parte) Blumenau,

Sem juros

3:000$000
8:JOO$000« «

Contr.
«

«

• «

O «

• «

"
•

«

«

«

«

"
•
G

I
,

«

«

N. 1.176-Joaquim v. Pritzbur,
« 138-Carlos Schneider & Cia.
« 1.089- Ernestine Koss,
I( 493- Antonio KaesemodeJ,
« (136-Alcides Caldeira Taulois
« 207 -João Meinert,

,

Com juros

B!umenau,
Jomvllle,
Blumenall.
São Bento,
Floriam polis,
Joinville,

7:500$000
25:000$000
5:000$000

20:000$000
5:000$000
15:000$000

4.212

486-Luiz Rischbieter,
494--Hans Kegel,
394-Blunu K(;llermann,
231- Erwin Seelbach,

Blumenat?,
Blumenau,
Bluménau,
Blum(;nal' ,

20:000$000
20:000$000
25:000$Ot\0
10:000$800

3.872
3.860
3.851
3.834

«

«

«

«

PLANO «9»
5a. Distribuição

Antiguidade
(saldo)
(parte)

« 4·021-RauI Deecke,
« 4.038 -Hans Baumgarten,

BIumcnau.
Blumenall:

6:000$000
1 :000$000

Sorteio
« 4.091-Frederico Birkholz, (saldo)
« 4.071-Ewaldo Willerding, (f arte)

Por pontos

5:500$000
12:500$000

Joinville,
Itajaí,

(i(

«

SERIE «I»
« 4.035-Ricardo Buerg<r,
« 4.043-Alvaro Sebolt,
« 4.172-Paulo Weeck,
« 4.152-Carlos Jansen,

(saldo) BIumenau, 5:000$000 1.768
Laguna, 10:000$000 1.644
JoinvilIe, 5:000$000 1.634

(parte) Joinville, 10:000$,000 10621

(parte) Lages, 15:000$000 765

«

«

«

«

SERIE «II»
« « 5.056-Nicanor Andrade,

SERIE «III»
« «5.5 16-Waldemar Sander, (parle) Blumenau, 2:000$000

LIVONIUS & elA.
Correspondentes

342
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Pela historianossa
-

(Compilação de L. Nazareth)

DIA '2 DE JANEIRO DE 1936-5. ISIDORO

DIA 4 DE JANEIRO DE 1936-5. GREGORIO

1837 -Nascimento de Casimiro de Abre:1-No muni·

cipio da Barra de S. João, na então provincia do Rio de Janeiro.
nasce o poeta Casimiro José Marques de Abreu,

1865-Morte do general Mariano de Maltas -No

Rio de Janeiro, morre o general José Mariano de Mattos, que, tendo

sido min:ftro da guerra da Republica de Piratiny, depois exerceu no

governo do Tmperio os carlJos�"de! consel'.leiro de guerra e ajudante
aen::ral do Exercito.
o

1868-Morte de Muciel Monteiro-I- allece em Lisboa,

onde exercia o cargo de ministro do Brasil, o dr. Antonio Pere�rino
Maciel Monteiro, barão de Itamaracà, notavd poeta, orador e dlplo.

1869-Entrada em Assumpção-O grosso do exercito

brasileiro, tendo à frente o marquez de Caxias, fazia sua entrada

triumphalem As,mmpção, capital do Paraguay.
1873-Gabinefe Sinimbu'-Ao gabinete conservador de

25 de Junho de 181'5, presidido pelo duque d� Caxias, succedc um

Eberal, com elementos republican(ls, formado da seguinte maneira:prc·
,idente e ministro da Aglicuhura, João Lins Vieira Cansansão de

Sinimbú; estrangf;JIos barão de Villa BeIJa; Imperio, Carlos Leoncio

de Carvalho; Guerra, marquez de Herval; Marinha, Andrade Pinto;

Fazenda, Silveira Martir.s; Justiça, Lafayette Rodrigues Pereira.

Incomodos de Senhoras?

HorlT'onio Feminino

Laboratorio Raul Leite -- Rio

J Tie H OT EL
Proprietarlo MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente predi,) de contru

ção moderna em cimento armado. Agua encanada

em todo� os quartos com janelas para as ruas Tr�
jano e Conselheiro Mafrà. Espaçosa terrasse em n·

ma do 30, andar, COlT. admiravel vista para o mar

e cidade.

TRÁTAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

Olarias a partir de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORiANOPOllS Santa Catarina
5

.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Realizam, hoje. no Teatro Al
varo de Carvalho, ás 20,30 ho
ras, a primiére, aplaudidos dosar
listas do ccsi nacional-senhori
nha Véra Prado e átor Carlos
Danilo.

Embora divülgassemos, algo, da
vigorosa personalidade artistica da
cantora patricia, senhorinhr. Vé
ra Prado, verdadeira interprete da
musica tipica brasileira muito, aim
da, ficou a dizer.

Assistimos todos os ensaios que
Véra Prado realizou, nesta Ca-I De ordem do Sr. Presidente do Instituto de Apopital, revelando-se para nós ex- sentadoría e Pensões dos Comerciarias, o Gerente dacelente interprete do samba e ira- Caixa Local, nesta cidade, avisa aos interessados que,zendo, por isso, as suas modali- consoante o que determina a Constituição Federal, o imdades ritmas e sonôras- as emo- posto sobre vendas mercantis passou de primeiro do corções humanas, libertando-se na rente em diante, a ser da competência dos Estados.harmoniosa dicisplina dos sons. Desse modo a QUOTA DE PREVIDENClA de queVéra Prado é magmfica, trata o Regulamento anexo ao Decreto no. 183, modifica-Quando canta um samba do mor- do pelo Decreto no. 55, será cobrada tão sómente sobrero, a voz e languida, melanco- as operações realizadas até 31 de Dezembro de 1935. Aslica, candente e sofredora, para se sim sendo, nas guias de recolhimentos referentes ao mêstornar alegre, despreocupada e Ies- de Janeiro (pagaveis em Fevereiro) em diante deverão constiva numa estroudosa marcha car- tar apenas as contribuições de associados e emprezas.navalesca.

Florianopolis, 6 de Janeiro de 1936O contraste no sentir e inter- NARCISO GONÇALVt:Spretar é notavel. E' por isso qu� Gerente em comissãodizemos ser Véra Prado é uma

lI--brilhante figura da broadcast ca- Para a beleza e saúde de seus dentes, use semprerioca, uma grande cantora das
Pasta 5 U L B I O Lnosssas musicas regionais.

Carlo� Danilo tambem tem seus
numeros v.aliosos. E' bom estiliza
dor e sambista primoroso.
A noitada de hoje, dos aplaud�dos artistas, será uma grande l.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_4iiiiiii�reunião artistica e social.

A CICACE

.� ..... �
.

DO POVOvoz:AReuniu-se ontem, na Catedral,
a liga de São Pedro sendo tratados
diversos assuntos, onde ficou tam
bem deliberadoque aprimeira ex

cursão deste ano seja domingo pró
ximo dia 12, no distrito de Lagôa.

Eu agora escrevo A Cidade daqui para a cidade daí.Nosso vis-a-vis da Exposição Farroupilha é Pernambuco.
Isso é muito bom, o meu companheiro que é pernambucano tem oportunidade de ir todos os dias várias vezes

a Pernambuco rever sua terra Que deixou em pequeno.José Malia de Albuquerque e Melo é uma esplêndida figura,culto, inteligente, vivo, de fino trato; pena foi que já tives
se retornado a Recife. Ficamos privados de excelente ami
go. Cá ficou o Souza Barros, ótimo companheiro, '>onacheirão; através dos óculos êle vai analisando tudo com uma
perspicacia admiravel.

Mas infelizmente pouco se póde ir agora ao Pavilh:10de Pernambuco.
Souza Barros, gentil e cavalheiresco, recebeu muitasfrutas de Pernamhuco para fazer propaganda.E a propaganda já se sabe como é. Distribuiçãogratuita de frutas deliciosas e aromáticas. oriundas das ter

ras fecundas do Bravo Leão do Norte.
Pernambuco é batuta e é suculento em seus frutosdeliciosos.
Disse acima que pouco se pôde ir agora a Pernambuco, e é verdade,
Lá tem mangas de varios tipos e diversos paladares,sapotís e tambem abacaxis. Ha uma verdadeira romaria

um vai-e-vem contínuo.
HOMens, mulheres e crianças, brancos, pretos e de ou

tras côres, velhos, moços etc. todos querem as frutas sabo
rosas do pavilhão de Pernambuco.

E o Souza Barros, amavel, gentil e cavalheiresco, vaicarregando toda aquela multidão de frutas naquela multidãode gente d; vári �3 'eit os. t\té que todos tenham sido satislei '
tos, foi-se a tarde e um pedaço da noite.

-

Mas depois é uma delicia ver o povo pela avenidadosJEstados ou ás margens do lago. cada um trazendo consigoa sua lembrança de Pernambuco!
Uma manga ou dois sapotís, mas todos sem excepçãovão pendurados num enorme, num monstruoso abacaxi.

.

De Pernambuco, quando ha, ninguem saí sem aba
caxi.

Este Souza Barros é do outro mundo!

BISBILHOTA

Véra Prado Cartazes
dia

Senador Vidal C omunicado Os "Fílhos :{e
N

Mi ..
•• nerva" em açaoRamos Italiano A querida sociedade carnavar

lesca Filhos de .?rl.inerva, em ses

são ontem realizada !Ís 10 horas,
em sua caverna, resolveu em di·
Iinitivo, fazer o carnaval . de rua,

organizando um grandioso 'prestito,
que muito brilho dará aos folgue
dos no reinado de Momo.

Parabens aos valorosos míner
VlnOS.

Hoje, haverá nova reunião em

que serão deliberados irnportan-

Cine Imperial, ás 5, 7 e

8,30 horas, 1?_asputin e a Impe
ratriz.

Cine Odeon, á$ 7,30 horas,
Imitação da vida,

Cine Rex, ás 5, 7 e 8,30
horas, Bando/eira mascarado.

Procedente da Capital da Re
pública chegou ôntem a esta ca

pital, a bordo do Comandante
Capela o nosso ilustre conterra
neo senador eel. Vidal Ramos, fi
gura proeminente da politica na

cional e representante de Santa
Catarina no Senado Federal.

S excia. foi recebido por crcs

cido número de amigos, correligio
narios e admiradores, notando-se
a presença de todas as autorida
des civís e militares.

Durante o desembarque tocou
a banda de musica da Forçl Pú
blica.

Em sua companhia chegaram
seus filhos, senhorinha Rute Ra
mos e o nosso distinto contcrraneo
e acadêmico de direito Nib Ra-

Futeból ROMA. 5. O Marechal Ba
doglio telegrafou que ontem no

"frcnt" erithreo no sector de TEM·
BLEN e exatamente na zona sul
de Macallé a atividade das P3.
trulhas em reconhecimento foi in-

Realisou-se ontem no visinho
dsitrito de João Pessoa o anun

ciado e esperado encontro entre
os clubs Cctarinense e Cantista.

I
Do jogo principal saiu-se vence

dor o forte quadro do Catarinense
pelo elevado score de 4x 1 . Da
preliminar levantou o scor« o 20.
quadro do Cantista pela contagem
de 4xO.

Os quadros vencedores foram os

seguintes:
10. quadro: Vilaim, Arnado, Pa·
vão, Aquino, Valdemar, Parafuso,
Galeguinho, Sarará, Pernambuco,
Damata, e Saul.

20. quadro: Higino, Chavi
nha, Krapp, A. Rosa, Machado,
Atanael, Diao, Alirio, Celio, Me
tralha, e Aparicio.

iensa.

Nucleos inimigo" foram dispersos
na frente das nossas linhes. Nas
várias ações, de nossa parte, tive
mos seis nacionaes e dois eritreos tes assuntos.
mortos.
A aviação executou dois

ataques um dos quais na es

trada entre Socota e Seloa sobre

_I

A "técnica"
comu'1ista

fortes grupos inimigos em mov.- daassassinomento contra as nossas linhas e o

HELSINGFOR. 5-0ex-gO'outro na região Calta sobre o acamo vernador da Republica Soviéticapamento de abissinios armados,
autonomo da Carelia Oriental, Ed�

.)

Um nosso avião incendiou-se
dvard Gylling, foi assassina o nana altura de Caíta. A tripulação, Russia Soviética.constituida de um oficial, de U11 ob- Gylling, ex-professor da U n:servador e de um sub-oficial ri" versidade de Helxsingfors e de o-

U
.. -

O B da
loto, pereceu. rigem sueca, foi, durante largosRadio nla III S

anos. presidente do comité execu-Telefonl'a Ca rroceiros tivo da RepublicaSoviética autono-

Nova perspe ma da Carelia Oriental.Deverão registrar, até o próxi- de Floriano·
oi

s -

No inicio de novembro ultimo,mo mês de fevereiro, na Diretoria
pO I is ct Ivas come r- porém, Gylling foi deposto peloRegional dos Correics e Telégra-

••
go 'lemo central soviético, sclren-foe, deste Estado, os aparelhos de C I a I S do a pena de expulsão da Care-radio difusão, os possuidores dos Realizou-se ontem a eleição lia sob a acusação de alimentai'mesmos. para a nova dicitoria da União RIO, 5 - E'urou hoje em entre os habitantes daquela região,B. dos Carroceiros de Floriano vigor o tratado de reciprocidade o sentimee o nacior aI finlandês'Aume"tados polis, valorosa sociedade trabalhis- comercial entre o Brasil e or Es- Gylling saiu da cidade de Pe-ta. Começou a votação ás 15 horas tados Unidos. O jornais se rele- troskoi, capital da Carelia, sendoterminando apuração às 17 horas, rem á fráse proferida pelo sr. acompanhado por uma forte esdebaixo de vivo eutusiasmo e per- Cecdell Hull, a respeito, dizendo coita com destino ao campo defeita ordens.

que o convenio marca o inicio trabalho na Russia Soviêtica, semDisputaram a presidencia diver- da arrancada na vida do mercan- que até agora tenha chegado aosos associados com especialidade tilismo medieval, que.estava estran-, seu �esLino, circulando, com in�;so sr. Nestor Costa e Hipolito guIando o comercio do novo

I tencia, a versão de ele ter SidoPereira conseguido o último ven- mundo. assassinado no caminho.cer brilhantemente releito.
Terminando a sessão foi ofere

cido aos associados presentes um

copo de cerveja, tendo nesta oca

sião o sr. Hipolito Pereira, agra
decido mui comuviàa r. ente a SUl

eleição e pediu a todos os pre
sentes que não deixassem de com

parecer á sessão solene de assem
bléa geral, que se realizará a 9 de
fevereiro, para dar posse a nova

direitoria, e festejar o dia dos
Carroceiro.

mos.

A Gazela esteve representada
pelo seu diretor.

do

os preços da
gasolina e

querozene
Estão vigorando, para a

praça de Florianopolis, no
vos preços para a gazoltna
e o querozene. Assim é que
o querozene custará mais
3$000 em caixa e mais 50
réis em litro e a gazolina mais
1$000 em caixa e mais 2j
réis em litro.

o USO das balas dum
dum e a explicação-tie�-

r

Harry
.

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciarias

•

sir
GENEBRA, 4 -Prossegue a polémica pelo uso debalas dlim -durn pelos etíopes. -

O govêrno italiano entregou várias fotografias aoDr Abelardo secretariado da Liga destir:adas a provar que as tropasFonseca abíssinias empregaram balas dum-dum e explosivos de ía-Desde ha dias, que o talentoso bricação inglêsa..
.jornalista conterraneo sr. dr. Ahe· l.!m� das f?tograftél.s mostra o rotulo da caixa nalardo Fonseca, deixou de perten- qual os italianos dizem terem achado as balas.

cer 80 cúrpo redatorial do nosso Esse rotulo traz o 110m� de Eley Bras Ltd. Landa�.colega «Diario da Tarde». Deve-se lembrar que srr Harry Mc. Colwoan, presi-dente da Imperial Industries, da qual a firma Eley Bras é
agora subsidiaria, ao lhe ser chamada a atenção sobre asfotografias reproduzídas nos jornais italianos, decl1.rou queo rotulo em questão não é usado pela Eley Bras, desde 1914,e assim os cartuchos foram entregues ha nada menos de 22
anos atraz.

A munição deste tipo, acrescentou sir Harry é usaBERLIM, 5-0 decreto de da para caça grossa, e para a qual são muitas vezes usadosabril de 1933, pelo qual as rifles de tipo militar. CrJncluiu, portante, que se forem holistas de membros do Partido nestas as afirmações italianas, os cartuchos foram vendidos �-} �Nacional-Socialista eram fe- para este fim pela firm::t Eley Bms ha 22 anos atraz, e por ._chadas a todos os recem-vin- qualquer circunstancia- vieram parar nas mãos dos abíssi-dos, continuará em vigor por nios.
enquanto, segundo declaração Desmentiu categoricamente que as balas dum J...tmfeita ôntem pelo tesoureiro do alguma vez tivessem sido fornecidas pela firma em questãopartido. para fíns militares..-------------------------._------------------------_...

(Formula do DR. BACHMANN)
A' venda em todas as farmacias e casas
de perfumarias.

Continuam fe
chadas as lis
tas nazistas

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"de Wetzel & Cia. •• Joinville
.-" (MARCA REGISTRADA

pais conserva e desinféta sua roupa •..................................
��-,'C, -_ _ _� •

... ..... _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




