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presidente
á irnprensa 'ter- sido
vestigações, qlJe organ�'(-�ará
mentos comunistas

•

comunicouo Geturo Vargas
c��C,'-��L.fJ a c�omissão de in-

lista dos ele-
no

un�a

E3rasiL
sigenternentc corn .a órdem e

.
com a lei, prestigiando o regimen em

I azrad�Céndo� amáveis referências do sr. Getulio Vargas.
.

que vivemos, mormente quando o pc;'go ainda n30 passou e mais Com a palavra, novamente, o chefe da nação enalteceu aIO·

do que nunca é indispensavel uma conjugação de cslorços no cem d1 o papel desempenhado pela imprensa na luta contra o extrernis
bate aos inimigos ela patria. no, mantendo cordial couversação com os jornalistas, dos quais se

Em nome dos presentes, o 2(. l Lrbert �.'L-13CS respondeu, despediu por ter de seguir para Petropolis.
-------------------------

RIO, 1 - Para o fim de agradecer o apoio prestado
pela imprensa ao governo, na e.nergencia por que passou recentemen

te o país" com movimentos comunistas jugulados nesta capital e

no nordeste, o presidente da Republica recebeu ôntem, no salão
de despachos do Catête, (IS diretores e redatores principais dos jor
nais cariocas, bem como os representantes da imprensa estrajeira.

A'S 16 horas era grande o numero dI'! jornali:Ji.1s introdu
zidos junto ao chefe da Nação, que trocou cumprimentos com os

presentes. A seguir s. ex. erclare cern os motivo: pelos qüais convo

r àra a reunião, acentuando q,!e, entes de subir !,ara PelIO[ olis, CI1-

de passará o verão, quiz apresentar, Como o fazia, se us agrade
cimentos pela fórma vigorosa e altamente patriotica com que a :rn

prensa desta capital colaborou com o GrJ\lerno m repressão á on

da extremista, trazendo o espirito publico num ambiente de fç

ceptividade para a reação 'que se faz co..tra a doutrína exótica o
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quaisquer ligações politicas.Sem

Froprietario e Diretor Respor. .avel JAIRO CALLADO Redator-chefe r..1ARTI N HO CAL LADO JOR.
_____ o _

Florunopr lis, Sexta-feira 10 ele Janeiro de 1 936 I NUMEr�O 412Aj�O III
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o comunismo em 1936 não será
NiioDO!;S

RIO, 10 -E111'NilopOliS se
bom para São

trabalhavr intcnsancntc pelo Pau lo
credo Vermelho. não só na SÃO PAULO, 8 _ O co-
propaganda nos quartéis co- nhecido chirologo Jorge Cha
ln) na conícção de materiais carian que se encontra atuo
cara os extremistas. almente em São Paulo, en,

Na Para.la de Edson pró- trevistado por um vespertino
xirn i a Nilopoli>. numa bati- desta capital, sobre o que a
da (ic'tivaJa em lima carpin- conteceria a São Paulo nu

o,, Ç.!Q

,I corrente ano, afirmou:
, f 'i "O ano vae 1936 não ua

, 1 I )
�er bom para São Paulo».

Aproveitando a oportunidade, o presidente Getulio Vargas
comunicou aos jornalistas ter sido creada uma comissão para pro
ceder a investigações- destinadas a organização de lima lista, cem O�

nomes de todos os elementos comunistas qu� exerçam função pu
blica 'ou trabalhem noutros setores, remetendo-a depois no go
verno.

o Sultão Olol Dinle inf.ie;lu'
�

2 .'m ; 1 u� �:ro �'1" OS II '

pesadas perdas aos etiop ss I
.

J I, ,In ') it q N gl'�

C�'LL,L\FO, 8-Sao,--,de
f mte g'gma que d'FJI1'e a úl.i
na ação, o sultão 01d DlrJC com

'Pt U t>m ple.i» tcrritorio ctirpe.

\S V1 '\:lA 8 - A PIOPO,I o

lz. i!'",h ia d"tr bu;dr, p8f urna a

-'te lri'! fr l Y 'lã sol.re f) revo'ta [1'1

C. 'jam sabe-se oque J (j";

Afirmou a propósito o chefe do governo que a :::t;tUdê do
Executivo no exame de cada caso selá imparcial. Não terá am:go
nem imrmgos.
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o mumoernros ua .naceua com

IV' t· d6,-_lo.hlU
.,. • !111.'V::{11...'�11 ...tia ecíam-on.it, 1) u Ima e um-------------

Inimigo sete vezes m li' nu-i-r-i-o
1· d d role" ',' ,cola adaptado � para I

,

-to'r-a ai .... tlF>�
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F l' '_ d'� CUJO tI-l,' .... 'c n ente, o pSI .

d
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nn co ,

Bd tVI I u �vmmlHn�SmO �m sua vota a Teg'ao � ;:L,,"- •

f �. v, 1 .f� I� G,C",·' � _
CO;J13S r � 1I11p;-(',»)0_) e qLL a'ca en e o srI' I _ 'f·_ -

dl.U, ,r. ,0.1._ t, .... :�J1'11 ,5 1".-. t' " 'f'
o

•
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B -.'
., ve 1, as popu açoes glL :L..errl pa 'I

." o_ a I "S aval11 se.1 JO co 1 cCIO
rasl serma. um pel'ge ... t�do antigo sultanatodc 0101 �2tlüJ."1Z�·��c.Pfl310nelronartgiaoo Ildospara ser2mclíst,�'ibui, Benedito
.,

t Do I f' .)0 aao li,li. dá' , 't
go Imln.e� � R,,!�H� � me Izeram u.na recepção en- N_o. d)S

.

S Ce!U,JS COnLUlb JS f'
., El '!iiP fi' fiW iii 6'.J tiiII8 •. -

l' f aJ S' 'a,ora que quan o se 1 o

BPLO HORIZONTE 10·USldstl:a 10 sell elee.,
o:>

d
s�rcm emp-cg,arJos !13S.COp1.1S LJ

1
-

Ame'W:.;��" E C II f B' 1\11 h'j lC·Ülu0..1 '1 rnc:J.·u C guerra, os
d j b

o

O B d't V lO d... lZ li �floaIIi m a a o, uSley, ,VIU ta, II
h d G

J. 1 propagan( J SU VCr�lVa. sr. ene 1 O a la ares,
� outras localidades, os ódigní!.s ,o!nend,

,:: � ;J'1m
1 pr�eurara 1; Numa o,lira ca;a d� N lo· governador do I:stado, foi,De'clara (") rn in istro do I nte� I' f' por l·) os o� rn_lOS suot'a'r-5C a

lO t
.

I � A

t
' .

jJCUifam em massa para azerem 1 1 'I _ U f" pJ :S, as l1!2SmaS au Qril 1ue on em, VItIma ( e um peqúenorior do Uruguai d b d d O' I 'I mOOl1snçao. 'S ugrameoutrciS o

,

l' o.

t d t Iparte o an o e .0 Um e, ," ,. • >' " "d ;.
o COnS(;gLllrJl1 Jpreel1CtCr ;-:1a:s aClOen C e au amove, que,MONTEVIDE'U,9-Em en- vitó:ia d'J comunismo no Br,asil d

o

°d dZddrr-Se mv.no,oo a ,"r,ep, [YH '-

t' t t t
-

t
.

)ara po erem partlclrar .as proo -�b �o -o ,-l >

'"

o I armas
e 111JniçO .::s, amoc:m en re ano o, nao cve malares

I. eVI'sta"-aos "','a 1'f'S ./l.';,<o.:(·ados,o rf'prOsent�rl'a um r'er,'go l'mlonent' .

O 'f d ,)(0 e., m qu .... os p1i\urcS e s,-,us au- ,

t � , t '
.

u � .- -
-

- u, t' ,

ornas eMprezaso .) cne es c

'.1'
_' d

' .

pcne, l1'2ell,
c::> aos c.OlTIJ!1IS as., con:sequenclas.ministro do Interior do Uruguai, para. toda a América LatinaoCom- ,)h J � I °f Xl °aresao l,entos o se.Y1ço IUl-

V
o . -

f f O d V II d.

u:Jen e �oma a mani ê�taram
r

anas pnsoes oram e e- governa ar a a ares
dr. Augusto Cesa! 8ado, que es- preendendo o intuito de Mo�r,otl liuo des"jo d� eombatc:.rem con- Itaü N

'

f d d
o tuaJas, todas el2s de

ele-I
receb'2u apenas ligeiras es-

teve em 1928 em Porto Alegre o Uruguai ante a solicitação di- tra os nbexins. O sultão OJo\ t�gus, In arma o stl SI-
mentos c0111ur.istas já conhe- coriações, saincto ilesos to-

th fi d r
..

I tO d B 'I
,. tuacão, envio� r,ara a r_e<Yoião o r;.\s

I de an o uma ca avana

umversl-,
p orna Ica

.

o r�sl sUprtmlU a: Dinle trabalha ativamente na Ie
� t' cidos pe a policia. os os seus companheiros.

caria e agora, como ministro, nos sua� relações ::om ·os sovieto, nã, d l' Ln,�:e'u, que cometeu excesos d�
organização ('S s::;us 'Ja::lOO�, em

festeJ'os comemorativos do Cente- g",>rendo serVI'r ,ele I'nstrum,ento de' ,.

d
tode, a svrte. Tuda a pc%oa suspci-

O t
�

........ virtJJJe" as proximas ope�.açõl�s .'

r,ario Farroupilha, fez as seguintes perturbar.,áo da ordem no Brasii t1 era enforcadc: ou fusil�,j '. As '

!CanoJe gueFa. . r 'I I
'

,

('eclarações: e removemos aSSIm um futuro pe- péTsegmçõe3 e IU'l amentcs s� m'� ,

,

-«O objetivo da Ru�sia, rigo para a América. NOVO IN (:; l- tiplicaran. Fowm c rtad.)s os sei

cre:o, é precisamente o Brasil pe- A respeito dé! entrada de Luís D E:: 1")TE os das mullliCres FH�a que esta 'hM _'I"

las suas pecuaharidades, por sua Carlos Prestes no Brasil disse não entre ich i nezes e ia �

não pud S' ln i1.lnamentar 03 filho

que r conhecerpopulação, por sua extensã.o e sua actditar que tenha pendrado pe-
J rcbdJc'. Os do ntes (;:.;e se trata ..

.

P'
. 1 I A ] U oonezes vam com o tned:co d0 consuludv'nqueza. or ISSO não COnVInHa a

.

rgentina, .atravessa,ne � o ,r�· )
I

1 r
o.

-

•

t
..-

perder a Russia as vanl.lgens Je- gual, para chegar ao Bra::tl, de",']. I EKIN, 9 ,-. \ e.lhcou se talia'1O for"lm b�prcijdos, tendo aS In ençoesg'\is conquistadas em países deste do a sevéra vigilancia nas frontei- ,j-.:m Taka um lOCldente entr� wl- muito o tI.L;; rr('ni�do. As tropas do

continente, muito menos da Lega- raso Acredita sim que Luís Carlos dados chine'le� c comerciant,e� co' tas Imilllill (ü lideram ti'mhem nu-I eng Iêsasção no Uruguai.» Pre�tes tenha consfguido entrar 1 ! eanos. C?s Japo?ez(�� eXlg��(lU' merosos ato� d� ban( \itismü sa'jUe- I

Em seguida acrescenta que a em seu país através do Paraauai.l das autondades ch:nezas de llen- ari\m as itldeiú e queimaram va- ROMA, 9-A publicação católica La Corrispon-
------

b .

Tsin excu�as pelo ocurriélo e in- ri, s casas. Todos estas l'il.'LÕpS, denza, em seu numero desta manhã, salienta que a Santa

rOmU n ·15 ta 5 :_J�sl):linzaçcãoOnl'opcar rP)Uenrl�Çaa-so dCL_, ..d3rr'�.'5<� c( rescrntJ.d1s a odies onligo�, Sé telll O dir"it) de ser ir:fonnada dos planos militares da
«o ,j r

� o e015tit:Ú1m a causa dl revclltaqui' Oran -Bretanha na P,rtlcstina c tambem de ser ouvida a res-

pon.savei.s e a garz,nlia de q�l� L.I aCi:ba de c, (abr.
.

p: it,., alltes de serem executados GS refer:dos planos.
t0S ldentIcm, não se reproduzmam. Alega a mesma publicação que tal direito se funda

na promessa que obteve a Santa Sé por ocasião da Confe
rencia da Paz de Versalhes, de que a posiç'ão especial da
Palrstina� CI)!1,") Terra Santa, seria respeitada.

J i.·1 '"

que a impren,a C:(h::.[

"A
no

A i\NSlr;OADE NOS MEIOS
CATO'LICOS

PRESOS NO PARANA'
C 4hd"\ '�I� Sh=:garanla

T· h t t d om �� � � nr.: � �'" � B I

ln anl pOS o unn pe �r o em,'
""", U

-

I. ' ..... �"'·'nt·� p � tO c'

casa de uma senhora I
de idNJlf! 1- "���t;�'�;;es"

CURIl IBA, 9 -Em consequencia dê uma denuncia que BELO--HO )1.(. O ! E. 9-
teve, o delegado de Aré'ucaria efetuou a prisão dos illdivíduosPe- No ano extinto �) ;'.'� à ,«'-
dro Piaclussek, de 43 anos, ope"ario, e o menor Ale"andre Mi· pultura um cadavtr (. c l m::l
k')l, de 17 anos, aCU5ados de comunistas, .ç os l, uais linham culo- (lecer\o m(A', o Jp alt,: u;· Ir! • I,' (

cado na residencia de d. Maria Margahki um pe�dídu, que por franeis("o He" �n lI" jI.<c' fJ
felicidade não explodiu.

I
contava, ai) fale, ,_;r, arte' De·la I

.0 delegado da Ordem Social solicitou da autoridaele de idade de 158 anos, e ac;bou GS

Araucana a remessa dos prêso5 e da bomba. I seus dias solteiros,

E' óbvio que ('SS?S alegações se referem aos pla
nos acêrca de t1ma e:rande �ac,e naval em Haifa e de ou

iras medidas de caráter militar no ínterior. A mesma fo-
't 'H' r >r r' �'lJ"r'.., ':11 ct1rga que, se tais ;ll(',ildas forem adotadas, resultariam

:." ," m c' I ,( ,I, pr'J("t :' 1 'luo•1Cl iiud;fiC;-Ç[\J ',!( j'['adc:ral11cnte radical do caráter da
It:;S df' t'ckim, dl'vencIo aqUi fi );lkstina, e que, assLn senc:o, callsam justa ansiedade eu..
car algurs dias. l tre os cat6licos do n��:n:!'.� inteiro.

SI II\� j 'lIAI, I í) - O prin
':l\.tui 11.) j\'Jl'!d<.',

, o

Iv 1 ,,( o .q SUf\ VI;'
�

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA--Florian(\polis,""rO� t -1Q36
--------------------

Alunos da Es-
cola Naval

Revolução na Abissinía

A Gazeta ADDlS ABARA, 8 - s�-
gundo rumores que circulam nes

ta capital. uma revolta na região
de Godjam teria terminado gra
ç!JS à intervenção enérgica dos
habitantes dessa provincia, os quais
tem demonstrado lealdade ao Ne-

EXPULSOS COMO
MISTAS

EXTRE·

• •

munlcl-
•

plDS

Curitibanos

nas

RIO,9-Além da! praças pertencentes aos navios-hidrográ- Com a exma. snra. Maria
. ficos «José Bonifacio» e escola «Almirante Batista das Neves», que Luiza Thibes de Morais, abastaforam excluidas da Armada por exercerem atividades comunistas, da fazendeira neste municipio, con.tambem foram expulsos guardas-marinha da Escola Naval. .

J M dsorciou -se o sr. oão aria e
Concluido o inquérito mandado instaurar contra o capitão de Barros, alto funcionario federal

corvêta Amarilio Vieira Cortês, o senhor Aristides Guilhem dirigiu nesta vila. O enlace realisou-se na
o seguinte aviso ao seu colega da pasta da Guerra:

'

fazenda Belo Horizonte de pro
.

«A' vista das conclusões do inquérito policial militar a que priedade da noiva. Foi calculadomandei proceder para apurar a procedencia na denuncia dada con- em 400 pessoas a que assistiram
tra o capitão de corvêta naval Amarilio Vieira Cortês, e usando da a cerimónia. -Pdo diretorio libe

_

faculdade que me é privativa pelo artigo 96 do Regulamento da ral deste municipio foi lançada a-

Escola Naval, aprovado pelo decreto n. 19.877, de 16 de abril de candidatura do Coronel Graciliano1931, declaro-vos, para os devidos fins, que resolvi excluir da mes- Torquato de Almeida para o al-
ma Escola,os aspirantes: to cargo de prefeito.José Cabral de Araujo, Edgar José Jorge, Geraldo Tomé ,-Realisou-sedia 24, vespera O �r. dr.,Juiz de. !?ireitode Saboia e Silva, Henrique Aranha Miranda, Ricardo Greenhalgh do Natal, na séde provisoria do de Biguassü .está soh�ltandoBarreto Fil�lO, Humberto de Menezes, Orlando Valverde, Moacir Club lo. de Maio, um leilão em a cornparencta ao JUIZO da
Cohn, Francisco Cerqueira e Souza, Reinaldo de Carvalho e Mano beneficio da construção de nova quela comarca, dos he. rdei.rosda Costa Carvalho.» Alf d j é d F F Ihséde, O leilão estava Lem anima- re O os e ana I o

J unta Come r
do quando surgiu um sututu alar- e Candida Maria Conrad i.

- mando todos os presentes. Feliz- Corr.prae para vos conven-

cial do Estado mente o tenente delegado e pecial cer O formidavel e econorni
Manoel Clemente de Souza, brio- co SABÃO JNDJO.

Resumo da áta da 196a.. 50 oficial Ja nossa Força Pública,
. Sessão da junta Comercial interviu, conseguindo acalmar os Rh

•

tA estação alemã DjA, onda do Estado, em 21 de De- animoso Continuou o leilão termi- elngan z
31,38rns., irradiará amanhã c zembro de 1935. nando a uma hora da madrugada

-

programa abaixo, para a Ameri com optima renda para o club. LANS PARA BORDAR
ca do Sul. Presidencia do sr. Major Edu. Abrilhantou a festa a banda de 910 tem rival. Grande lortl-
A's 23,15 corresponde à! ardo Oto Horn. Presentes os srs. musica do maestro Alfredo Lenser. mente de corea flrmll.

3,15 hs. no Rio de Janeiro e Eduardo Oto Horn, Presidente, Em quanto o povo divertia-se no MARCAS:
7,15 às 11,15 hs. João Otavio da Costa Avila, Jv- leilão, uma turma de malandros
23.00 Anuncio DJA (alemão, sé F. Glavam, Robe[to Oliveira, tosou de cola e crina 74 cavalos,

espanhol) Canção popular alemã. Alvaro Soares de Oliveira, de- que se achavam amarrados nos

23.05 Radio da Juventude Hide- putados e João Tolentino Junior, palanques das vendas e noteis. O A'
riana: H.J. faz musica. 23.20 ./l Secretsrio, é 'aberta a sessão e

sedenho está por um preço elevadis
Entrega. 23.3.5 Nocias sôbre a aprovada áta da sossão ?nterior. simo, pois os compradores pagam
economia alemã. 23.40 Entre- Espedie.7te:-Oficio do Oíí- 6$500 o quilo. Que bom Natal
meio. 23,45 Ultimas noticias e cial do Registro de Titulos e para a turmal Os prejudicados
Relatorio da Alemanha (em ale- Documentos de Cruzeiros do Sul apresentaram queixa ao teto delega
mão) 24.00 A Kaiser Wilhebn- remetendo IJ esia Junta diver:lo� do.

Gesellscha/t durante 25 anos.Pa- documentos relativo á fundação A séde do !:lube 7 de Se
lestra com Professor Max Planck. da Cooperativa Agricola «Filhl) tembro està passando por uma

00.15 Disputa alegre de prover- da Fé», no povoado de OIUO; ar- completa reforma. E' seu presiden
bios. Schnadahüpferl e Schram- quioe-se. Dito do Oficial Interior te o sr. Ceslau Silveira de Sou
merln. Manuscrito: por Hellmuth de Registro de Hipotecas da Co- za, que pela terceira ve« foi ree

Kassing. 1.15 Ultimas noticias e marca do Rio do Rio do Sul, leito o que "em demonstrar a

Relatorio da Alemanha (em espa- remetendo a esta Junta diversos sua boa administração. Apezar
nhol). 1.30 Suite para orquestra documentos referente a Federa- da reconstrucão, este Clube abri- O Centro Acadernico XI
de cordas de 'VI:. Müntzel. Toca ção dos Consorcios ProfissionaIs rà sell� salões para o baile de de Fevereiro, da Faculdade
a orquestra de câmara MüntzeI. Cooperativo dos Madereiros do São Silvestre. de Direito de Santa Catari-
2.15 E'co da Alemanha. 2.3 O Vale do Itajaí, com séde na vila Inauguran�() a estra?a de ro- na prestou, no dia de ontem,
Musica de dansa. 3.00 Ultimas do Rio do Sul; arquive-se. Dito dagem que lIga esta �Ila. a de data que assinalou o 20' ani
noticias e Relatorio da Alemanha do Oficial Interino do Registro Caçador cbegaram aqUI dIa 13 versario do falecimento do
(em alemão). 3.15 Leitura do de Hipotecas da Comarca do RIO um automo�el e um caminhão. iminente barriga-verde josé
progla'lla (alem., esp.) Despedida d? Sul, remetendo a esta Junta �a OCIlSlã? da cheg�da fora� Artur Boiteux, significativds
DJA, (alemão, espanhol). diversos decumentos referente� ao queImados dlverso:s rojões. A homenagens à memoria da-

,?onsorcio Profissional Coopera- tarde no Club� 7 de Setembro quêle inclíto varão catari
bvo dos Lavradores e Criadores dois socios da em�reza construto-,

de Trombudo Central, com séde ra da mesma estrada ofereceram
_

Distrito do mesmo nome; arqui- aos amIgos uma cervejada. Em
oe-se. Dito do Oficial Interino do companhia de sua exma. esposa
Registro Hipotecas da Comarca viajou em dias da :;ernana passa
do Rio do Sul, remetendo a es da, o sr. Faustino Costa, abasta
ta Junta diversos �ocumentos re- do fazendeiro neste municipio'
ferente ao Comorcio Profissional Procedente dessa capital che
Cooperativo dos Madereiros do gou o jovem Ari Silveira de
Rio do Sul, com séde na mes- Souza, filho do sr. Ceslau Silvei�
ma Vila; arquive-se. Meli1oran- Ta de Souza. Ari, que é um óti·
dum dos s '�. Bauer & Cia de mo aluno do Ginásio Catarinense
Itajaí, remetendo a esta Junt� o completou com brilhantes netas o

Distráto referente a retirada do segundo ano ginasial. Por este mo

socio sr. Fritz M. Schneider; ar- tivo o sr. Ceslau tem recebidos
quive-se. Dito do sr. Bauer & muitos cumprimentos.
Cia., de Itajaí, remetendo a es -

ciedade; R, gislre-se e Arquive-se.ta Junta a alteração de seu con Dito da Casa Meyer & Cia,tràto social; arquive-se.
R desta praça, pedindo uma certidão

H
equerimentos:-Da companhia onde consta se a mesma está reering S(A, de Blumenau, pedin

do o arquivamento da áta da As
-

gistrada, qual o seu, capital e se

bl ,.

-

alguns dos seus socios componensem éa ueral Extraordinaria, rea
I· d tes estão matriculados; Certifique-Isa a em I I do corrente mês; D d S B./l1?QUIVE-SE. se. ito o �. auer & Cia., de
- Itajai, pedindo a esta Junta paraDito da Sociedade de Eletro- registrar a sua alteração; RegistreAço ./lltona, SIA, de Blumenau se e .J/rquive-3e.pedindo o .uquivamento das cópi- Nada mais havendo a tratar,

as das átas das Assembléas Ge- P do sr. resi ente declarou encerra-rais Extraordinarias de 20 de da a sessão.
JlAnho d� 1395 e 20 de Novem- Secretaria, da Junta Comercialbro do rr.esmo; .J/.rquive se. do Estado, em 21 de dei':embro
Dito da Sociedade de Banha de 1935.

Sul Catarinense Ltda., pedindo
a esta Junta o registro e arquiva
mento do contrito da mesma 50-

gus.
Os habitantes s teriam entregue

ao dejdaz Tasfaou, chefe das íor
ças legais, os tres principais pro·
motores da revolta: o dedjaz Ga·
sach, o dedjaz Hailu, sobrinho
do ras Hailu, e o filho do dedjaz
Wodadjo.

Irradiação
da Alelha

nha

A LI CF.:, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA
venda nas bôas

casas

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 10 DE JANEIRO DE I 936-S .. GONÇALO

CAMPEONATO DASSUB
UNIDADES NO 14 B. C.

6)-Premio:
a) -Em cada Campeonato se

rá disputado um premio.
O premio para o I' Carnpeo-

,

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

1869-0 brigadeiro Andrade '[J..[eves-Morre em As

sumpção, o brigadeiro Jo�é Joaquim de Andrade Neves, .barão do

Triumpho, um dos mais illustres soldados da Guarda Nacional br�
sileira. Combateu na guerra civil do Rio Grande do Sul, pela um'

dade do Brasil; fez as campanhas de 1851(;2 e de 1864(65 no

Estado Oriental. Cobriu-se de glorias na guerra do Paraguay, mere

cendo de Caxias o titulo de bravo dos bravos. Foi ferido mortalrne n
te no combate de Lomas Valentinas, a 21 de dezembro de 1868.

1900-Fallece O major Solon, um dos heroies de 15
de :J\[ovembro-No Pará, onde exercia o commando do então lo.
Districto Militar, morre o general de divisão Frederico Solon de

Sampaio Ribeiro. Nasceu no Rio Grande do Sul, em 1842. Aos
---------------- quinze annos alistou-se nas fileiras do Exercito, seguindo. a arma de

srtilharia. Fez diversas campanha c.omo a do Estado Oriental, Para

Citação de Iguay, onde foi promovido a tenente, por act� de bra�ura, gra��s aos

h d· bons serviços que prestou nos combates de EstabeleCIme?to, villa do
er elrIJS Pilar, e nas batalhas de Avahy,ltororó e Lomas Valentmas, sendo

então promovido a capitão. O dia 15 de Novembro de 1889, en

controu Solon no posto de major e commandante interino do lo.

regimento de cavallaria. O papel do b�ioso militar na insurr.eição re

publicana foi dos mais importantes. FOI elle quem, contrariando as

ordens de ó�njlmin Constant, para o adiamento da revolução, assu
miu a tremenda responsabilidlde de promover a proclamação da Re
publica no dia 15 de Novem'iro. Para isso, �andou di�ulgar nos

quarteis da segunda brigada, os boatos que comam na noite de 14;
o ministerio ordenara a prisão do marechal Deodoro e do dr. Benja
min Constant. O governo provisório fel-o portador da mensagé r
convidando d. Pedro II a se retirar do Brasil e confiou-lhe a guarda
da familia Imperial, té o seu embarque. Em recompensa de sua ac

ção decisiva, foi o major Solon promovido a coronel. Dahi p)r di

ante, desempenhou, o ardoroso republicano e patriota, importantes
commissões militares' e chegou ao posto de ger.eral de divisão.

nato, que será iniciado ainda no

corrente ano de Instrução, é um

Bronze Artistiso, oferecido pelo
20 Ten. Alfeu Linhares.
b)-A Sub-unidade vencedo

ra em cada Carnpeonato ficará
com a obrigação de oferecer o

premio para o do ano seguinte,
o qual deverá ser exposto no Ca
sino dos Oficiais, nnte de inicia
do o Campeonato,
III-Em cada ano, poderão

ser modificadas, a criterio do
Campeonato ou por sugestão do
Otci ii regimental de Educação
Física, os numeros 2, 3 e 4 de

nense. item.
A's 17 horas os alunos da Premio Campeonato Anua:

Faculdade de Direito, o úl- de Bola Militar. �
timo dos estabelecimentos de I) -Para o Campeonato do
ensino superior fundad0 pelo corrente ano, foi organizada a se

granue mJrto- dirigíram-se guinte tabela de jogos.
élO cemiterio de N. S. dos
Passos, deçositando flôres
no mamuléo de jose Boi
teux.

o Centro XI de
Fevereiro

pI-esta homenagem á melll

.lIaria de José Boiteux

EMPREC;ZO
�.-

Escritório de casa atacadista precisa de uma

moça que saiba fazer, sem embaraço, as 4 opera
ções, tenha bôa caligrafia e conheça um pouco de
datilografia, para extração de faturas e serviços au

xiliares, dando-se preferencia a quem possúa tam
bem algum conhecimento de Contas-Correntes.

Cartas do proprio punho, por obsequio, a

(�ATACADISTAS» , nesta Redação, com indicação
de nome, endereço e ordenado pretendido.
.6 3-1

Anunciar
na A Gazeta

é prosperar nos seus
negocios

Fazer um bom
anuncio e com am

pla divulgação só na
A aazeta

Oabana aas

fUllciana-

Pelo nucleo Integralista, deste
Municipio foi distribuido aos po
bres da vila, no dia de natal, fa
zendas, generos e paS$as. E' a

primeira vez que aqui se faz Nat 11
dos pobres.
E' pois digno e5�� gesto do in

cansavel Ch ...fe Municipal sr.

Waltl!r Cavalcanti /e da sra. d.
Ninfa Lemser, chefe do Departa
mento feminino local.

Correspondente.
Curitibanos 28-12-935.

•

rias

RIO, 8-0s srs. Getulio Var�
gas e SOUZ'l Costa examinaram,
longamente, o projéto do abono,
tendo fícado resolvido a sancção,
apenas, quanto aos efetivos, fi
eando exceptuados os diaristas con
tratados, aliás de acordo com os

lermos da memagem dirigida á
Câmara, isso porque caso os dia
rista contemplados o quantum ,.ne
cessario excederia de muito os

recursos de que dispõe o gover-
.,' no para fazer face aos pagamen.
tos.

Os funcionarios dos telegra
fos, aleom das vantagens do no

vo abon!> continuarão a receber a

gratificação .::specÍal conhecida
pot «Maria Rosa».

Serà cQDcedida o abono aos

diaristas e mensalistas no desem
ho de cargos efetivos. joão Tolentino junior

Secretario

lf'
, ,

� ,�, -

,\'.
�'�

.T

._
... ;.. ,�r.... ..:... '0 _..;.

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS
E Saltará da Cama Sentindo-se

Bem e Cheio de Vida
Se está triste e sem animo para viver. não

recorra aos a8es laxantes. etc., na espe
rança de um allivio milagroso. Nada con

seguirá. Taes remedlos estimulam os intes
tinos sem tocar a cau.a-o seu ::lIGADO.
ElIe deve destillar diariamente quasi um

litro de bíles nos intestinos. Se a bíles não
fiue normalmente. os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos. for
mando gazes que farão crescer o seu esto
mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;
surgirão manchas pela pelle e uma dôr de
cabeça impertinente o atormenta�o1. Todo
o seu organismo ficará envenenado.
A. pílulas de CARTER são Infalllvel,

para activar o fun'ccionamento do flgado.
Contêm propriedades vegetaes notaveis.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça
pilulas CARTER em qualquer pha:rmacl..
-----

Turno

DIA D'

A'" 8 horas P. E. x Ia. Cid.
Juiz-Tenente Polhmann
A' s 9 horas: 2a, Cia x C. M.

B. Juiz-Tenente Lima.

DIA D' I

A's 8 horas-2a. Cia x Ia.
Cia -Juiz Tente Marçal

A's 9 horas-C. M. B. x P.
Extra--Juiz - Ten. Digiacomo

DIA D' 2

A's 8 horas-I a. Cia. x C.
M. B.-Juiz-Ten. Polhmann
A's 9 horas-P. E. x 2a; Cia

Juiz-Tenente Digiacomo.
Returno
DIA D'

A's 8 horas-l a. C' PIa. x •

Extra-Juiz Tenente Marçal
A' II 9 horas-C. M. B. x

2a. Ci'l- .Juiz Tenente Polhmann
DIA D"

A's 8 horas-) a. Cilt. x 2a.
Cia.-Juiz-Tenente Lima
A's 9 horas-P. Extra x C.

M. B.-Juil-Tenente Digia
como

DIA D'

A' s 8 horas-C. M. B. x Ia.
Ci�.-lu!z Tenente Lima

(C(,�tinúa na 5a. pagina)

..
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AGAZETA
� -----_.�------------�----------- - - - -- ... __

����������'l)��[�����������_ ;jr��.r:t;����'���_;;���W�����,,������
� �

�Car" H��Jrr©� I -I
m l\/Iatri;:: O�·[��,i

.

'-oP6'�m �
� F1111'aes em·.

Blui'llenau .. Joinviile Sao Francisco ., Laguna Lages II
Mostruario permanente e� Cruzeiro do Sul

Secção �:fe SecçaoQde Secç�_)o de
FAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrangeras 'para:�t(:rnos FE!<RAGENS: MACHINAS : �

� Morins e Algodões
.

Machinas de nenericiar 'madelra �

�
Lonas e Impermeaveís Material em geral para cor-strucções: Machinas para officinas mechanicas

�Tapetes e triihos Cimento-ferro em barras, Ierra.cns para por-as Machinas para laoeiros
Roupas feitas e jancllas, tinta Machinaríos. em geral para a lavoura: arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences

.

grades, cultivadores, moinho etc. '

Linha para cosere sergir Fosões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lv1otores
,

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" j<mtar:- talhe- eleétrícos
res Material em fgeral para transmissões: eixos,

Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oIco e esmaltes )lcos e graxas lubrifican.es �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e Cr riinhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, ruelas Productos chimicos e r h2 rrnaceuíir os sorios, serviço mcchanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional c 'rxirangeiras Pncurnaticos e cantaras de ar GOODYER �

� Cí-arutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e C'xtrangeiras Material electrico em geral �

� Ernp,'aza Nacicína! de l'Javeg9ção "HCtE �CkE"--vapores "aqHoepcke", "An/.a" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria" _. Fabrica de Gelo ólRita f'1'1.aria" - Esaleir "Arataca" �=���..4:�::tb..VD,&��r������l�ft�I����Il<E����l����������:��������������$

�.' ......._��'II, Hi\. ,.,.".,AZET #j...�••�.eoo�e--=--=--=--=-=======� G�����G���· : .,_., � �

I Compnhi,a " Ali�nç� d� �é�" r j2vt]rm�éUr �Ch\��u'z II'DI����TOI:�E:�v��:ú�TEw
_ f. ,gani Qi a. ��g � Áe::erite de Vapores� G -

�
-

e Encarrega se de classificação, medição e EMBARQUE de � COlaboração
@G.·.:o!rFUNDADAEM 1970 � todas as espectes de madeiras serradas, benelicir das, em lé� I�

.

, � ros, etc.; cereaes e mercadorias em <T.eral, paia (lJu'!'o.lIer
�

• �
'" Não será devolvido o origirvu,e seguros Terrestres e Marltimo�' porto do NORTE e SUL 'publicado ou não.

• ��' Servi ço garanti do e rapido o conceito expresso em arli-
e Incontestavelmente a PRIM EI R/� de) Brasil :f Preços n�,ocjicos go de collaboração, mesmo soli-

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 SÃO FHANCISCO SANTA C!.TARINA citada, não implica em respon-

RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000 sabilidade ou endõsso IJOr parte
RECEITA EM 1934 18.178:403$540

..� .... ' ...... ""'" " .... 'Wi!!lWii�" 5 da Redaçéío.
PROPRIEDADES IMOVF.IS 13.-+96:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.014:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Assinaturas

•
e
•
o Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal,
O TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA

I Escritórios em Laguna e Itajaí
@
S b A t BI L ee. fi'·'

� u - gen e9 em umenau e ag .;.;JI i;;�
®.�

• •

D.G•••SGlilt·-----.-----����*�@� �

,"pentes, Sub-Agentes e Reguladorei de �varlas :em
r:a Brasil, no Uruguai e roas prin�ipais praçaa estrangeiras.

Agentes em Ftotanopotls :

Campos Lobo & Cla,

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

19 preços
osuociais e

horas marcadas

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
ren te J§!iro CaHitdo.

Red8ção, Admnistração
e OficInas

RUA COt--lS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

l-orto Alegre - Dr. ArJonio

f"'. �"=;:;;g;=�.=.,,w, Bd' ..z........ """"",,.-'+ i'...... Bottini
�i'Á �I

..
-

-_-1'
Curitiba-Petrarca Callado

� Ir,.i ���@ lWôtc��tam NO ESTADO DE SANTA

��
.

-_ '1' ,
�ATA�INA:

--- ---.----- "-\ralangua-Jalme Wendhauser.

I
Anitapolis-Anibal Paes

A Cr.;Sl\ QUE REALMENTE VENDE BARATO L\ngelina--Armando Schmidt

A
..

M -I . ....0 D E' 1;. Gt\SA �\n�SCELANEA Bigua sú H' CgencI8 ouei�na Ue rlla I,·,. B'l
s ll-- Meltor. ampos

11l11enJU- artmiano Hilario

blleações, com séde em São Paulo; I-I SI ;.")qlJedo,s, Louçps e Bom Retiro-Joaquim Simões
,

t
c

d f" r d I � � I"..r"ti(;os de presente, e Canoinhas-Pedro Tor:-es
e au onza a e Isca rza a pe o �overno iii' <;._13"'.:.' icif..�r:c:e7 ar�ba de Cruzeiro-O�valdo Pereira

... Federal e possue a carta patente n. 112 :,:.�.','é,�.'.;., ;,�,1.1
í�ecebG.r gré,G-i6e novida- 1������ua��s-_EDcneai�m:irn:hhaROAlves� :': qes-- �iua Trajano n. 8 - TeL 1.428

r"" \, """"UI' .,...< :li ", •• """""", ....m"'·"m"u.· ,.!!tiI•. ' �v" ,�..,..ç. ""'"'''''''''' .._,......._ Itajaí-Evilásio Heusi
��;i Ioinvile-Xavier Schenk

�-)ô.l, Lages-Hossanah Neves�
� a J. � Laguna-Francisco Chagas Ma-
i\:j -......,J,�elva.�··

.

orn�� a.1 chado

�.�1
�� ._1 Mafra-Pompilio Claudio

LJ Praça 1/Y dt. Novembro, 26- -sobrado - Fone. 1.360 Nova Trento-JOão José Archer
Orleans-Edgar Matos
Porto Unjào- Hem inio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
Sao JOSé-José Costa Vaz
S. Francisco Guaracy Goerresen
�- J'

'

� (:] I) oaqUlm-João Palma
Tijucas-Osvaldo Ramos
Tubarão-Joaquim Faraco

Agentes··currespondentes

, /I ')

_, ;rt..J

,
I a rI E UÍ\.CO JCIR\Tt' L Fi LADO NEST� ESTADO

J,"í\ J0. -.l'r, !'l[âfICil: Gran]..;r vendá,) e

1" IH I' S h,rTOS

I
r
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A GAZETÀ-FLORIANOPOUS

r.)entistas

Luiz Freysleben
Tvpographla, Estereotyplaeir urgião Dentista encaOernarão, Pautação, Tra.

- RUA DEODORO, 30 _ "==b=al=h=os=em=A=I=to=R=ei=e=uo=ei=r.

�

: Para celebrar com pompa � magnificencia
a eletrizante chegada de Momo I, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiríu formidi:ivel
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 METAUCO, RIGOL ETTO, PIERRO! e PIER- Treska J r & MottaROT METALICO CONFETI e SERPENTINAS. •

Para os r�vendedores do interior chama- FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIOcom diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto-
mos a atenção de que todo e qualquer pedido DE JANEIROria de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni-

f� deve ser feito diréta:nente á CASA DAS MEIAS, � Ica. de falmacia ou de especialidades farmaceuticas. rtj

I R ua Felipe Schm I'dt n 2 __D � o.ue oferece grandes valltagens. ,_- •

.

1 :._.:,�Cartas para Farmaceutico, na Redação deste iaric.
�� I •lt..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3..:: �l��==��

=-� :::;;;oo�......0.... •••••••

A Gazeta

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica círurgíca-operações

Das 3 horas em
.

iante dia
riamemente a R.lrajano,51

Phcne 1.618

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

Dr. Miguel
BI:::>abaid

Clínica Geral .- Vias Urinarias

Hemorrlioidas: - Tretamento
sem operação e sem dôr

Restd» PraçaPereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

Com t.d .--R. joão Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CON�ULTAS:
Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em molntlas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Eormcõo pela faculôaOe Oe

meOic:ina tia Untverstõcõe 00
Rio Oe 1aneiro. Ex-interno,
por concurao, 00 Hospital õe
Pronto 5o, orro e 00 Assisten
ria Publka ôo Rio õe 1anelro.
Com alguns ano!!! ôe pratira nos

seruiços espczriallzaOos no Pro
feesor San!ion, no Rio Oe 10-
mdro··na Polirlínica Oe Botafo·
ga •• no Hospital ôe São 10ão
Batista 00 LaÇJOa e no Hospital
l5affré·-6ulnle).

Chefe de clínica e cirur-
gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade
áe Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCJA Hotel La.

Porta-Fone parecular1246

Missa Cantada, No-
vena e Crisma L1MA,.8 - Vinte homens, armados e mascarados, assalta-

0,. ordem do limo. sr. Irmão ram de modo espetacular, á meia noite de ontem, a estação de <broad
Provedor . hço publi�o que a Ir- casting» de Sucre, apoderando-se dos estúdios da mesma por espaço(Soe. Coop. Resp. Lida.) mandade 'de N. S. do Parto, nesta de 10 �inutos, tempo esse que utilizaram para irrdiar propaganda
Capital, após prévio entendimen- subvresiva.

'.
c,

to com o governo da Arquidiocese, .

Os aS�lsten.tes e artJ!Jtas. que no momento encontravam-se na re

resolveu comemorar este ano, a fenda estação ficaram transites de terror. 03 assaltantes apontaram
festividade de sua celeste Padreei- seus revolveres, intimando-os a renderem-se, e em seguida cortam o

ra, pela seguint � forma. fio telefonico,
-

. � .

I-Dos dias 5 a 11 do cor- Logo que os atacantes se retiraram, �o «speacker> da estação uh-
rente, novenas, ás 19 horas. lizou-se do microfone, pedin?o o auxiI.io d�s autoridade,s polici.ais.
II-Dia 12, domingo, ás 9- NãO" obstante essa providencia, to�nad� IIn�dlatamente apos a retira

horas, Missa Cantada, com prà· da. aos assaltantes, até agora" uao fOI �reso nenhum deles. que. na

tica, ou leitura do sagra [o Evan- maior parte eram moços de boa aparencia.
Cle Limitada 5'1· ala. gelho.
CIC. Aviso Previoô]. ala. I1I-A's 17 horas, Novena,
Prazo Fixo g·I· ala. Piética, Exposição e Benção com

Ad· tRua Trajano, rr 1 sobrado

I I o Santi�si.mo Sacrament?, átos g ra ec Imen oesse presididos por s. excia. o sr.
Telephone rr 1548 r

.,

� A' bi'I Dr. Ricardo o
Ice ISp� • A familia Carlos Corrêa- vem por este, a-

I Gotts rnan
n � . 1':'-1 errninada

.

a �en.ç��, e

gradecer ás exrnas famílias Cid C�mpos, Heitor Blurn,tmedldatamsentse depols't a dmtnCls r.a· Pinto da Luz, Alvaro Tolfntino, Henrique Fialho, José doAccaclO M� E h f d I" d' J • ção o acramen o a ns-
V I I)' J' C

. _.
-

-

d�.J1- x-e e e a c mic« o raospi '.
devid a e ereira e arme arrcirao, a nussa que em açao etal de Nürnberg, (Prcfessor ma, a1: b�l�e destlverem eVI a-

graças pelo restabelecimento de seu chefe, fizeram cele- ,t_
re i ra tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor me�e Ê

ihta

o�d .

d brar na Catedral Metropolitana, em 31 do passado, esten- í,
Erwin Kreuter)

!
-:- d segUI a:ã Pld °N se� dendo esse agradecimento a todos os amigos e familias

reImoma
a oroaç o e . e

rue se associaram áquelamanifestação de estima. _E.peclaIl8�a em cirurgia n iora,

geral Para todos e cada um deste
"

Visconde de Ouro Preto
alta cirurgia, ginaecologia, (do-' �tos, convida-se a �rmanda�e, I)S

.. Acaba de �al r do prelo
enças das senhoras) e partos, interessados, e muito particular- A 2a. EDIÇAO ATUALISADA DOn. 70. - PhOJ'P� 1277.-
cirurgia do sistema nervoso e m�nte os f�equelltadores da respe- Guia do Estado doe- d lastica ctiva Matriz.

operaçoes e p
Na Sacristia desta Matriz P?- Santa Catarin ..

CONSULTORIO.-.Rua Tra- dem ser durant� �� novenas. e dia
.

N I o d 10' 12 I da fesfa adquiridos os bilhetes
Jano . c as as e

S.das 15 ás 16 112 horas. par� o
...

Crisma.
Conslstono da Irmandade de

TELEF. 1.285 IN. S. do Parto em Florianapolis,
RESIDENCIA- Rua Este- 7 de Janeiro de 1936.

ves Junior N. 26 Otilio Lisbôa

TELEF. 1 .13 1 Secretarro

Indica:

Advogados
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua [oão Pinto, 1'1' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Pedro de Moura Ferro;
Advogado

tório de [advccacia á rua

Caixa Postal, 110.

TELEPHOt-�E, 58

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado
BLUMENAU

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

(EOific:io Caixa Agrlc:ola)

Dr Aderbal R.
da Silva
rvdvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fon� 1631 e 1290

m� _ ;�;��.:��-

.Jes: Salvlo de Sá �
Gonzaga. II

Dr. Osvaído Silva � I
Sabac:k I

I

ADVCGADOS

RUA TRAJANO, 33

Telefont-, 1287

II
Rua Trajano, 2 (sob.) IFone 1325-Aten.1e cha-
mados para o int�rior. '

==

-: � Dr. Re�lato=
==Barbosa==

ADVOGADO

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

f'unOaOn p-m 1886

Rua Felippe Schmidt n 8

Caixa postal1Z9 Tel. auto 10D4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Farmaceutico

Irmandade Incrivel golpede N. S. do
d

•

dParto d!, au aela 0;-nlstas do Peru

�.::-,�"
-

..

,,.�- � '-"'._��-"'" ...�. _.,

Ban�o de
Crédito Po
pular e Agri
cola de sau
ta Catharina

comu-

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

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

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

MAJESTIC H O T E L

Editada pela LIVRARIA CENTRAL de Alberto Entres
florianopolis • Caixa Postal, ]31 - Telefone. 1420 • 5. Catarina

EnOereço Telegr.: "Entres"

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

o Guia abrange os seguintes assuntos:
A. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.
ln/armações gerais sobre a divisão politica, administra.

tiva, religiosa, repartições, impostos etc.-lndicações uleis:
Serviço postal e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias Ierroviarias, navegação marítima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e f1uvial.--Medidas.
B. OS MUNICIPIOS.

lnformações gerais;-Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-Indicacões uieis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e Iluviaes. Distancias quilometrica,

C. IrlOICADOR GERAL DO COMERCIO, DAS INDUS'
TRIAS E PROFISOES.

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

D. INDICE DOS ANLNCTANTES.
O Guia do Estado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa uma simples compilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor
na indispensavel ou util para um indicador seguro do C')

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

Propríetarlo. MIGUEL DAUX

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

BSPreço do Guía com o mapa

........O�•••O··..II Vai construir? �
o •-o G••ISiga o nosso conselho: •

MANDE - FAZER UM PROJE'TO. COM �
ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO- •
CUMEN TOS PEÇA PREÇO A DOUS OU ITRES CONSTRurORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM [ÓTIMAS CONDIÇOES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicos

Estabelecido com excelente predio de contru

ção moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tr�
jano e conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em CI"

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

e cidade,

TRATAMENTO DE PRJ.\1EIRA ORDEM

Diarias a parti..- de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina
5

r�au lo T. Posito t:�isfaçã�aJ�
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á �raça 15 de
Novembro n' 24 nos a!t()s do conheCido Café e

Restaurante Est;ela, dispõe de confortaveis e bem
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros,
telefúne, banhos quentes e frios.

��-

, Carnaval vem aí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato das
sub-unidades A sogra

q !fi _.

U=.:J � ©® � �@�
..;;9

i��f?� �mbu[,')Continuação da za: página matal ftsar-e

1:200$ para � execução do
I'>

crIme

Yan'iesi
'.UURA5 E; mORENA5 Zelinda Caideira; sra. Dieckmann,

Durante o corrente mês a Oi- Laura Neves Ari Virmond e sra., AntonioM.

reteria de Fazl"nda Municipal de Teixeira, Alfredo Trauel', Licinio

Florianopolis procederá a cobran- Moreninha. Fonseca e Jarbas Mesquita.
Espirtto infantil capaz de

reV0111-1ça do alvará de licença para am- cíonar meio mundo. .

bulantcs (mascates e pomberoe]. Você tem a característica das pz-
referente ao exercício de 1936. quenas Iísboetas. O'I' Maria Duarte me contou que você l

axora anda triste.

I Desejava saber o motivo, saber até
a-nde vae seu pensamento.

Provavelmente está volta-lo para
o Norte, porque, foi para lá que
dlgllP.111 levou seu coracão.

Quando êle voltar, que lião traga
a Indífercnça da gente do Norte.

A's 9 horas-2a. x P. Ex
tra-Juiz Tenente Marçal
NOTA-Os dias O-DI-DIl

D' 0"·0'" serão designados opor
tunamente.

2)-Caaa Cia. apresentará, BELO HORIZONTE 8 - Informam de Bornfirn, que
em cada um dos dias de jogos O delegado especial daquele mumicinio, tenente João Teo
ao D'retO!, 1 Sgl. elo.

-

cabo doro, acaba de elucidar o revoltante crime ocorrido a tem

rara auxiliares a atuação dos jui- po naquela localidade, do qUJI resultou a morte, a íoiça-
,e'. das, do tropeiro Laurindo José c'e Castro. Apurou a auto ---- --- �

3)-Uniforme-Calç�0 mes- II idade que a mandante do crime fôra Maria Conceição Re
ela, camisa branca e sapatos te- zendo, sogra do assassinado c que o autor, João Eugenio, rn��e�íJSet3 ..

ms. recebeu da mesma a guantia de de tun conto c dU,z��tos r,;""'!"""':I, J.1,(ffi ��

4)- O olicial regimental de para executar o serviço. Este. (to depor, resp-insibiliza, li" J HTI & YJ í!JJ�

Educação Fisica deverá tomar tambem, p�lo crime, ? ill�!víduo Firrninio Vicca, ,de quem I �B Ol'l mroe�rTIC"!l�
todas as providencias necessarias. recebeu quinhentos 11';11 reis r, descrevendo o fato, conta, I

que tendo se insinuado como amigo do tropeiro, conseguiu, .

leval-o a um lugar ermo e aí exterrninal-o com quinze' ...

O prefeito bJu.menaucnse H.

golpes de foice. (�crmélno �ed�5chJ ,está prece- nt-JIVCR�JARl05

A mandante do crime esclarece nuc resolveu vin dendo él mlT1UCl0S0 recenseamento r F
'

h'
.

I
....

ri �I ,'" f'.' 'r esteja Oje, o seu arnvcrsa-

gar-se do genro por ter este> abandonado a esposa
....aque e mumcirr ), que rcara t,_,n-

" I'
. .

AI"
.

, ;_ c. c c . I 'd'
.

1 d ,. dO nata ICIO o lJ1e:1lno O1S10 1I-

-0------------1-'----o o
����.

O c m m ianos o proxirno

Ihinbhol' do
nosI"o cOl\mpanh�;ro

'

de
. O f

'

J tra a 110, jorna ista 1artinho Crt-
A Administr ação do Cemite- . � r rc ,!los uOS outros muni- I': � -{ -

••

_J
• o.

I ado, redator-chefe deste diario.
rio de ltacorobí está convidando ' cipros cevcnarn Imitar o gf'iJo OU-

rom o prazo de 30, aos inte-
........".,...._ """" ••.

vélvel do chefe d'1 eddid�dc blt.- Aniversaria-se, hoje, a exrna.

ressados pelos restos mortais das
�������������� ���������=

menauense, .prestando assim um 15ra. d. Nenen Tavares, digna es-

pessoas abaixos inurneradas, prece- de 1,1m. 1,53,,' �,.'
grande serviço ao p0VO c ao go- posa do sr. r'r. Mileto Twares

derem a exlumação ou requerem M Caso � �Je (lI vemo. d1 Cunha Mélo, JUIZ da 2a.
o aforamento dos terrenos sob �m Vara da comarca da Capital.
pena de serem removidos para o •

d �
CsarioComum. 'Ia, ner e�1uO o $ene IluminaçãoSilvana Assis, Vicente Manoel IJ

I
� I � ij ii ii ld�

��;::��:' B�:��li��ari;�.uJ:���;: sa.C � O f�! ii I É! ine I
e Jétr j c:a em

Fr incisca Zeferina de Jesus, Ma-
�_��,�,(I'.� 180m Retl ro

I ia José de Melo, Egidio Camar- �I]!J !J'"

Icho, Maria Luiza da Silva, To- RIO, la-Depois de qUÍJ:- toridade policial, fez, agora, A Prefeitura Municipal dt
bias Schweidson, Angela Luz, ze dias de observado por um longo depoimento, qw� I c o t' t' b' d, .. . . Dora ,�e IrO es a a nn o Loneur'

Edio Jaques Manoel Carlos dos mestres de pSlqulatnil elo rOl t8mado por termo, fechan- . n I I d 60LI 't 1 N'
.

d 1\]' i
. ,. ri

. L�nela pU)ICa, peo pri.z[) e

Santos, Maria da Silva, Maria 'lOSpl a aCionai e 1-'.1C- ( ), aSSlrTI, a sene ue mterr'J-' d' - d d'
.

Ovidia Silva, H�rminia Vieira, nados, Ralph Glass, que se �atorios. Após essa demora-
t lasd, para,l\, cOdncd('s�ado � Irl��-

. . o e exc USIVl � e o IOrneCl-

Manoela Enes Torres, Joaquina apresentQu como assassillo Ia proi'a, o Singular perso-
Silveira Souza, Maria Alexandra do tenente Hugo Barb:arti, 1Jg2n1 se s.::ntiu aba!ac.o e

de' Jesus, Pascoal Arenari, Jose- vai ser de novo entregue á "eco�heLl-se ao seu aposento,
fina Graco, João Becka, Oomi' policia para ter destino. ()'1d2 ficou isolado, como ele , _

nici Trajano Azevedo, Maril Ralph Gl�ss, que vinil;:, Jeseja.
Wasielewski, Erneslo Bento, He- tendo ali, uma vioa calma Horas depois, o seu enfer- !);:mi cin11, e 'hva ajoelhado
rondino Cost;" Jacinto Coelho Pi- el'itregando-se á leitttra de l1eíro, foi procurá-lo, para :10 chão e C'l1quanto pronlln
resJ Angelina Borbi, Euclides romances e revistas, no seL! )ferecer-Ihe qualquer alimen- ciava umas p'davras em voz

Duarte Silva, Ernesto Die, Ma- (1p:)��nto, só saindo desse tação. Batendo á porta, não baixd, procurava golpear se,
ria Dias de Souza, ho:;alina �ocêgo para responder aos teve resposta. Forçou, então servindo-s� p�J'a isso dos vi- ['HER9CI1 U�:i .••

Maria d" Conceição, M�no::l Ger- tests apresentados pelos Mé- a entrada e U!7·,a vez 110 inte- diOS de s(.>us oculos, fiue pelo Gmbus da Auto Viação
vasio Dutra, Natalia Pereira dos dicos encarregados de ob- riur d) qua' to, depJrou com partira. Catarinen.,e cl:egaram, ontem, do O simpatico «(.ercle» da colina.
San�os, Marcolino da C.mceição. servá-lo, ou pan palestrar uma cena impressionante. Já seus pulsos estavam a norte do E,tado, (S seguintes pas- abrirà amanhã, ás 21 horao os

I";):� com os representantes da 3U- Rnlph Glass, nÚ da cintura deitar sangllc. sageiros: Joã) B_;rtoll;, Matil,de seus salões pata uma soírée c'arna-
.'.��.- �fj --��l���������� Interrogado, Ralph disse Bohen, Aifred,) Lin Iner, Firmino valesca, iniciando assim o periodo

I
A E I O.�·,'..""..

I ��fa,"f���;i��ete;:,'Ye���'t�)�ra I �'::"!,;;,,/'í;::�:: R�:c�'4: de �::�:;,!,�a��%�; po'iciado. e'-
�.D.. 18 àe ), ' ".', -,

�� ql e queria morrer comJ Pe reVi Carvaiho. tão em ..::onstantes �;nsaiosos bIÜ"
� ,(� troniJ, O g-anrle t..rbilro Li:::! r.os que na noite deamanhã em�-

F.,''õo 'llJCtll1a RO"l� lle I\T '1'0 OUTR05 PfHUEm

"L'
'

}'tii: I lc � ,11.c! j 'lC • prestarão, ao Ira, os seus va 10-

e � ..""""'*==....""""""'...,.,,,...,."',.. "'.._, .. _'<!II
Para o norte em onibus ?,� so� c0ncur�os; ajur:lan�o-o a con-

e ��.. I m:::sma Empreza, squem hOJe: qu star mais um degrao na sua

• C O Lu O S S A L
>

S O R T tE � Q G F'�' � �

I
escada de glorias.

O> ,� �rça �� t;,1UZ Jáavisámos erepetimos que o

\ P��� {&,'� �,� [�L ib® \:õ1II
PR I IVIO Iraj:�, independ�n�e de fantasia,

NA
I rrn�M I CARN ERA ;�e�a

o de passeIO.

"CREDITO MUTUO P DU\l�! ��0' ..... � ""�;s. spo,arnaa8A-nuGnci':zr -_taJJ.... o H. Flavio dG Sou 3. Vic;ril, t.i!la ....;:;; � �.3I� tW iili· 0;;;;;;1 -

prefeito municipal de Camborill, to UI QUE TEM LARGA CIRCU
abriu con�Utrcncia pubdJ_ica, com LAÇÃO EM TODO ES-
o prazo Oe noveHta iaS, para
Í'I cODccs�ão do direito de fome.. ROMA, J O - Primo Car- TAOO

�f:i.:!.l cimcilto de força e iuz á �éde lIcra embarcar", no próximo
� daluele município. dia 15 para os Estados Uni·
� dos, não devendo, ao COI1--

� �-:,) 9'fl.r:� � ""'" F'" ,.n." trariJ do que se noticiou,
� \J. b iii ,�� tril�a �1t �Z realizar nenhum combate na

. � ,

o=..�.".�..., =,",""","""="""'= França. FOi tambem dcsmen,
O A� DOS jtido o chamado do ex-cam-

C h � p'
$.,

. S'
peão �e .box pí1ra as fileiras

B u � \i:'3 U do exercito.

Prúnc:ern

Presidente
Getulio vai

RIO, 10-0 sr. Presidente
Getul i0 Vargas partirá pro
vavelmente no sábado (JU se

gunda-feira para Petropolis,
com sua familia, onde vai
veranear.

Os ministros de Estado su

birão, nos dias determina
dos, para o despacho nas

respectivas pastas,

veranear

Concurso

Dom Neça

Cemiterio
de Itacvrubí

Inspetor de
Fazenda
O sr. Governador do Estada,

nomeou ontam, o sr. Manoel
Gaia Neto para o cargo de Íns
petor de Fazecda, ficando, pela
mesma resolusão, exonerado elo

cargo de lo escriturario do Te
SO'HO do Estado.

Ocorre, hoje, fi dota do ani
versario da exrna. sra. d. Solafl
ge Rodrigue� Dibernardi.
n L' d d

.

r aSSei, noje, 3. ata o amver-

3lrio natalício do sr. R0btlto
1.Jaulo Wendhausen, capitalista.

Tenis
Ulub

Regi,ta-se; hoje, a data aniver
'aria nata!lc:a da exma. sra. d.
Maria Ferrari da Silva, esp0sa cio
sr. H:J.!pere� Pereira da Silva. I

m�nto de fonra e iluminação elé- fnZEm AH05 f JU1E;
lrica na séde do mumClplO.

Hcha-se aberta a insqição pa
ra (J concurso para o" cargo de
Escri vão OcstritaI e oficial do
Recistro Civ;l da Comarca de

a exma. sra. d, Henedma Por
to Luc'na, esposa d0 sr. Mario
Lucena;
a senhorinh.i Orlan�ina Büchele;
o sr. Antenor S gui, funciona

rio postai.

Curitibano�.

Lira

--------------------'-,----

Premios em mercador:as

5:575
Por 1$000

Coronel Mar.
cos Konder

nomeado agente da
ela. Lloyd Nacio

nalCOO' esta insignifica,nte quantia podeis habiIiiZlr-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO F�RED�AL!

A CREDITq. MU'TUOd 11=ff.:�E-
D IAL destaca-se das mais senas e vantajosas sacie aLIes porque:--
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

A conhecida empresa de nave

gaç.ão LJoyd Nacional, S" A.,
com séde no Rio, acaba' de
nomear seu á.gente, em Itajai o sr.

\.oronel lVlarcos KonderJ 'lue tam
bem exerce o cargo de agente
da Companhia Nacional de N.
CosteÍra.
A Companhia Malburg, até

então representantes do LIoyd
Naci( nal, nesta cidade, ja trans'
ferciu a agencia para o novo
pr"" �gcnte nomeado,

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado

NO SEU

Fornecedor
Exige apenas a COt�tri,bui�:;;ãrJ

1$000 para cada sorteo
.

de�
•
•
•
•
fi

r•••e$.·---.---�,�,----,-'----

Habílltal-vos !

Prisão de ventre?

Pur�goleite
Gré\nuiado e comprimidos

� -.'
Leite Rio

-----_._------------��---

.'

, <
,

?
.
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LONDRES, 9-0 correspondente do «Daily Herald> ,

que se, ocupa de assuntos internacionais. comentando os movimen
tos ultimamente prescritos pelos respectivos almirantados ás frotas
de c�mbate da França e da Ínglaterra, afirma que eles equivalem
a m�lOr concentração naval que já se realizou no Mediterraneo,
depois da guerra mundial.

,

Frisa que tanto a armada de sua majestade como a da
Repubhca Fracssa navega�. pr�ntas para qualquer ação, podendo
entrar em combate com aviso ne horas apenas,

, ,

Acentua ai�da que as Irctas aéreas de varios países ri-
beirinhos no �edlte(raneo, com forte dotação de aviões de ca

ç� e bombardeio, estão igualmente prontas a mostrar sua eficiên
era, repartidas ,por varias zonas daquele grande mar historico,
mantendo se assim á altura de qualquer emergencia.

atribue irnportancia
--------------���-------------------------------

A Q AZ E

��������i�����������,�������.��· ?�
A maior concentração naval de todos os
tempos no "mare nostruw" dos latinos
Mas o Duce

Desporto
ARGENTINOs VERSU 3

PAULISTAS
S. PAULO,-.Q Estudantes

de L1 Plata farão tres partidas
nesta capital. Na primeira, que

Do Real Vice-Consulado da se à efetuada a 19 do corrente,

Italia, nesta Capital, recebemos: no Parque Antartica o gremio pla-
ROMA 9 I f

o livro (O último baluarte da tino enfrentarà o team do Santos
, " ,I •

-

n orrnações obtidas esta noite em circul id ALf f
o. escravi ão-a íssinia», da au- F C campeão da Liga Paul' t

o iciars a irmam que o governo não atribuia importancia I
. , rs a,

ás b d f f
po itica toria do eminente prof. G. C. No di", 23 jogarà com o Ccrin-,

mano ras a rota rancêsa no Mediterraneo. I

U d 3aravelli. da Real Universidade tians e, finalmente, a 26, serà an- !
m porta-voz o gabinete declarou:
O A .le ROIDa. e o folheto «A Abís- tagonista do Palestrá, N;) sua

•

« governo não vê nenhum perigo contra a Italia nesses
.

\

m t
"

f '

d
-inia preparava guerra á Ítalia>, primeira partida receberà 30 con-

IIov��en os,, que ,Ja oram anuncia os antes do rompimento das
lostthdades Italo-etlOpes.

com a entrevista que ao «Correio da tos. Se vencer ganhará 30 con-

"....

vlanhã> conc�deu em principio tos, por, cada ur;� d�� ;ê;;(ante�.

SO C
,. I II- :le dezembro findo. o sr. �t'J,.�··,- �-' "or"' ..........�"·d f ",_

OmO l I-� \ '() -SI II TI""�·- -,' ",
_lwoJCllO ..... ..-, p_,�.d, per er, apenas ara jus

,

. _ _ U I \.:J1-
I

� 'antalupo, embaixador italianc.. no � 20 contos, por encontro seg�in-
�O ,....

-

I
I r

-. ; Río. ' te, Reforçando o quadro argenhno
I i I

_ .• @'-'d rgu rnento �esta hora grave, a palavr� do I
virã_o os fo()tbalist�s Guaita e Sco-

,
-

'

SI. Cantalupo sobre tão palpitan- pelli. São eles os Jogadores ue ha

CljJlir�
.

te assunto não é apenas a d", um tempos se evadiram da Italia, em

será apresentado o "dos· alto funcionario da diplomacia companhia de Stagaaro, para não

S ie r" italiana, mas a de um perfeifo prestar serviço militar. A famosa Festejou ôatem a data aniver

conhecedor dos problemas colo- vanguarda argentina, formada POt saria natalicia o estimado conter

niais, que teve ensejo de. atenta- Lauri, Scopeli, Zozaga. M, Fer- raneo sr. Juli, no Luchi, prestigio
mente estudar nos vários anos e reira e GUlita será apresentada so prefeito do municip:o de Pa

em muitas viajens principalmente ao V08S0 publico. Este ultimo, é lhoça.
á Abíssinia, turbulenta e selva- campeão mundial de 1934 pelo O distinto aniversariante. es-

gemo como sub-secretário de E�ta- selecionado italiano. pirito empreendedor e de eleva- II.

do das Calunias. Nem é essa a dos qualidades morais goza de I Tira o bigode
primeira vez que o "r. embaixa- çio européia, ou seja. aos "lobos inegualavel �stima por parte dos Para que magôar a gente
dor Cantalupo aborda o proble- do Ocidente", como os chamava seus munici peso Tu ficas tão indecente
ma em fóco; muitas são as obras uma canção nativa. '

I
«A Gazeta» augura-lhe inume- Meu carangueijo

contendo as suas impressões acêr- E é precisamente essa xenoío- ras felicidades. Porque meu bem. um lábio
ca da Africa Oriental, assinalan- bia que o sr. embaixador Cflnt 1- -� cabelu
do-se mesmo, pela notavel aceita- lupa, com o brilho de sua. inteli- AO
ção publica, «A Italia MtBsulma� gência penetrante e o prdltgio d

COM ERr IOna», editada em 1926, quando sua incontestavel autoridade na �

êle já deixára o ministério, livro materia. focaliza ás maravilhas,
que, em pouco, alcançou a quarta em sua entrevista, proporcionan
edição. do' nos preciosos informes para

Nesse livro ressalta o sr. Can- melhor compreendermos, na atual

talupo a invencivel e irritante xe- pendencia, os verdadeiros motivos
nofobia dos etíopes a toda tentati- políticos da Italia, várias vezes

va civilizadora. o que resultou fra- agre4ida d,�sde o século passado,
cassarem os mil-e-um' acôrdos en- quando assentou arraial no Dei
tabolados, desde longa data, com ente Africano, com a ocupação de
o Reino da Italia. .<\ssab, adquirida por Giusseppe
A Abíssinia-convem frisar-- Sapeto. carnavalescas entre nó,; a organiza-

não é sómente um país milenar- Isso, quanto ao folheto «A A- çãode batalha de confetli, COlicm-

monte atrazado no Tempo. bíssinia preparava guerra é Italia.» S)S, etc.

Dêsde 1626, o fanatismo etíJ- Na seguinte edição, referiremo- De a111Llhã em diante correrà

pe, após grande carnificina de nOâ ao livro «O último baluarte l) comeCClo uma comissão espe

nossos avós;portuguêses, cerrou as de esc.ravidão -a Abíssinia», do eial.
fronteiras do imperio á penetra- prof. Baravelli. iiiiII;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

"Alvorada"

GENEBRA, 10 - O sr.

Guani, ministro do Uruguai e

delegado do mesmo país junto á

Sociedade das Nações, recebeu de
Montevidéu a documentação pre
cisa para sustentar a tése uru

guaia sobre a questão da rutura

das relações diplomaticas com a

Russia.
Nos meios uruguaios bem in

formados assegura-se q\le o sr.

Guani se contentará em sustentar

em Genebra os principios da Cons

tituição que concede ao Uruguai,
de conformidade com o espirito
do "convenant", o direito de tomar

soberanamente certas decisões de
órdem interna, por exemplo, acei
tar ou não um representante di

plornatico proposto. O sr. Ouani
acentuaria além disso que a me

dida. fôra adothda pata pôr ter

mo a um estado de fàto sob to

dos os pontos de vista intolera-

Asallemãs
dormirão
em leito du-

ra
BERLlM, -9 Os compo

nentes da nova organizaçã\) alIe
mã de trabalho feminino serão

educadas "c.om espartana simpli
cidadeD, serão ensinadas a não

usar cosmeticos, a não exhibirem
vaidade individual, e a dormirem
em leito duro.

não

BIBLIOGRAFIA JULIANO
LUCHI"A Abissinia preparava

guerra á Italia"---do em

baixador Roberto Canta
lupo

vel, esperando que um ambiente
mais sereno se estabelecesse entre
os dois países.

Só no caso desta argumentação
não ser aceita em Genebra pelos
representantes da Russia,: é que
o Si'. Guani apresentará as peças
do <dossier» que Ih! Li remeti
do, as quais segundo se diz, es

tabeleceriam claramente a inge
rencia do ministro Minkin na po
litica interna do Uruguai.

05 animadores do Carnaval de
1936 vem. desde ha muito, no

'ando o enfraquecimento do espi
rito carnavalesco nesta capital, de
vido a inexata compreensão de

alguns. D.!liberaram por isso,
sondar, p(jr meio dt: uma lista
o comercio local sôbre as possibi'
lidades de se reanimar as lides

Gandhi
gravemente
.enferma

4 T. M.

BOMBAIM, 9 -- o mahal
ma Gandai. acha"se ém Ward·,
ha. prolltrado sobre uma cama e

ãpresentado uma alarmante pces
são sanguinea. tendo perdid0 to

das as melhG\ras verificadas, du
rante um mez de repou�o.

Os medicos assistentes prohi
binm o menor esforço mental ou 'IIfisico do enfermo, cuja esposa se

mostrou ansiosissima e permileece
constantemente a cabeceira . do
leito, orando.

Os mais chegados adeptos do
grande leader hindu, seguiram
apressadamente para War�ha.

Para a beleza e s'aúde de seus dentes, use sempre

SULBIOL
O órgão intl!gralista blumenau

ense fi/vorada, completou um

ano de circulaçã'" �o dil 7 do
coriente.

Felicitamos calore s tmente a

prezada confreira, que obedece á

direção do vibrante jOln llista Jos�
Ferreira da Silva •

(MARCA REGISTRADA

pais conserva e desin'éta sua 'roupa •

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

Pasta
(Formula do DR. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas

de perfumarias.
.L..:_.. _ _ _: _.... 4 •• _

__ __� _ _ _ _ -
- - - - ---

Exijam o Sab,ão _

,"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Jaínville

;'

-'"':--.. .

ao fa'to

T A
Carnaval

,

Por óbsoluta falta de espaço r u
blicaremos hoje apenas uma das
mar �h�s da autoria de juvenal
Melchtades que entrará no concur
so do Califa.

Tira o bigode
Letra e musica de

Juvenal Melchlaaes

Mas, tua, tira este bigode ago' a
Senão, não gosto mais de ti ben-

:->
zinho

I or c lusa disso ainda de dou o

fóra
Porei comtigo assim de bigodinln

I
Sem andas rnaleixo
Peg:. lá toma dinheiro
Vae correndo no barbeiro
Limpar o rosto

Porque eu te vendo de bigode,
flljo

Tu de rosto SUj0
Só me dás desgosto

Mudi o riso e tudo
Até meS,DO o beijo

Fazer um bom
anuncio e com am
ola divulgação só na
A Gazetz

Três por dia
No salão do Café "Java",
Ontem eu vi reunidos
Três grandes repuhlicanos,
Hoje em dia ..Jecaidos.

E conversaViim baixinho,
O que é muito natural,
Sobre tudo o que se diz,
Da vida nacional.

Quando um gUlí da «Gazeta»
Disse a um outro mais criança;

EI
' ,t

- es não compram J0fnalll,
São do Blóco da esperança.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




