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O sr. 'governador Nerêu Ramos, ern stila1il!;:ex
cursão, tratará dos magnos pr�oblernat? P;��i�'ta

rínenses ,da erva .. rTiat:e e <-ia rnadelra�l.--�-

pacificação' gâucha
a.

,

A voz DO POVO

Proprietario e Diretor Responsa'fel JAIRO CALLADO

Ar�O II I Florianopolis, Sa )ado
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ITALO-El'IOPEI

As tropas italia- do
nas

repelem a "grande ofensi ..
siva etíope

OS etíopes empregam bal�s

Idum-dum

ROMA, lO -- O correspon

de !te do G:ornale d' ltaliú' na S.\

malia re(ere�ue po' ocaç'ã) da

v si a a uma ambulanci", verifi·
cou a existencia de ferimentos ca u'

s(\(los pJo emprego de baJas dum·
('U n nos combates travados no

s l,s[ de Dolo a 10 e 2 do t:or-

Excursão
govei'tlna ..

mental
rente.

Não pediu reforços

ROMA, 1 O-T�Tm comunic3- Partiü hoje, ás 6 horas,
do oficial forneci:).) á Impren.ia cJm destino a jaraguá, de
desmente categoricamente as no- onde prosseguirá viajem, via
ticias divulgadas segundo as qauis férrea, para Campos Novos,
C\ Marechal BadJglio teria pedi- percorrendo depois os demais
do mais cinco divisõ,:s de tropas ;:lUnicipios do norte caíari
para reforçar os contJgentes que I nense, O sr. dr. Nerêu Ra
servem na Africa Oriental. I mos, governador do Estado.

: S. excia. se fez acampa·
Brilhante operação das tro-I nhar dos srs. deputado Al-

pas peninsulares tamiro Lobo Gu:marães, pre-
ASMARA, 10 - 'Registrou· sidente da Assembléia Le

se uma notavel operação estra- gislativa; dr. Ivo d'Aquino,
tegica, quando uma coluna de secretario de Estado da Via
italianos e uma coluna �e indigé' ção e Obras Públicas; major
nas a�karis, convergindo de dice- Cantidio Regis, cornandantt:

ções opostas, dispersaram medi- da Força Pública; deputado
ante vigoroso tiroteio de mdra- Ivens de Araujo, lider da ma

lhadoras e morteiros, lJma coo ioria na Assembléia; deputa
sideravel força armada etiopica" do Rogerio Vieira, rcpresen
dotada de armamentos modernos, tante da zona Norte do Es
na confluenria dos rios Gaba tado; e cap. Ernesto Nunes,
e Tova, ao sudoeste de Ma� ajudante de órdells do sr.

kalé. Governador.
Noticia-se que as perdas dos

etiopes são consideravei�, haven
do três oficiais italianos fendos e

doi3 Ilskaris mortos. DE
Inspetoria
de Fazenda

PORTO ALEGRE, 1 I - As «lérnarches- em

prol da pacificação politica do Rio GI ande do Sul atingi
rão amanhã a sua fáse culminante. A' tarde, haverá uma

importante reunião do Diretoria Central do Partido Liber-
tador, especialmente convoca ío pelo sr. Raul Pila. ,

No caso de haver número para as deliberações, é

I - certo que logo à noite estará p�10 menos na réja de che-
emons ara1çO®� gada a solução fil1���_a_pa_cl_fic_aç_ão_g_aL_lch_a_. _

ti _. t'/fI;'.,. !'G.,� .., I!lI.' � _, n. B i B L IOGR AFI A as terriveis pràticas fetichistas. as

liJje ' tm d'TI i � a I]e mais incriveis doenças, e princiIl, -"" (J�1 il . �. ,,r.-:-",.�. :, -

"J último baluarte da esera- palrnente a lepra não flagelam e5-

v.dão a Abisstnia", do prof. sas populações nômades e ululan-
G, C. Baravelli tes, acicatadas pela fome de mui

tos dias e exploradas pelos rcs to

do poderosos.
Um in pério, em que Hailé Se

Íassíé I, o negus contemporâneo,
quando apenas era tas Talari,
manda en-olar um homem em ban
lac d" téla embebidas em cêra

� mel, tlS quais se ateia fôgo, en
quanto oito eunucos de lanças e

� pc.lo �ivo das c,ôres que vi1j,1n- ,:hllÇOS impedem em róda a Iuga,
tes m�Jcses, franceses c arnenc.> iré que, tocha viva em lr:tos
lOS, ,cItado} pelo autor, emp: es'a-

I

lancinantes, a vítima desaparece
ram a na; ral.va para nos darem -nvôlta nu.na chama de cêrca de
-xála idéia do ,P,:1l5 do Né6us e cinco metros de altura. corrompenlas cruenas razi ,s. do o ar com o cheiro forte de

Ponderavcis e humanissim.is são

Sem quaisquer IigaçõHs politicas.

==
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�URIM; 1v-A�reciando � I Esperado em
continuas demonstrações de a nr- I G. I"

•

I �,' (�. naszade á It-lia.procedentes da Ami> I � � � : .

rica do Sul, os comentarios inser-
O sr. PiiniJ Salgad

tos hoje na primeira piÍgina do
LONDRES, lO-Um despacho do representante da' jorllal L'1 Sla'JJ/Jrz acentuam o fã

Exchange Telegraph Company junto ás fOíças, italianas to de que a d <peito dos vu'ti

que operam na Africa Oriental declara q�e os pcn!t�s111ar��, sos interêsscs cccnônicos e ftnan-I
graças á sua artilharia, 10grard�11_ repelir a tel1:at�va C!IO- ceiros do

� ml,Ind,) nnf(lc-o.1xoni 01
pica, no sentido de cortar a po nçao central d rs II11has ita- naquêle Con!1:1' nlc, êL; recusou-sr
lanas, e-n Schelikot, lançando nUlnerosas granadas contra I) trair .10 pr �SCI!te rnom nto pOl'_
r s colunas etíopes que avançavam: ,. ,(co a velh 1 civ;!ililçá,), La Stam-

Muitos soldados etlopes ficaram TênJJS, Anterior- pa diz textualmente: "O Brasil, é

me ite 03 etíopes tinham alcançado a m�rgcll1 esquerda mais v.r.ta R"I'ÚI,!; 'a da '!'\P1?;ic
do rio Gabat e alguns começaram a fo::tlf,car as fraldas d) Sul inkrh!ficOll surs re1fl�õa, i
norte da montanha, enquanto o.itro s des iian por um i das orn.r c \:5 c m ii. L lLa. A /\r

gargantas que lev�v�. a) vale,dê G.1b �t, a "� ,_at'n �irt�111 0-'; I � >i1ti:n: <1 d "P ii" d,: III J t'ca

postos avançados ItalIanos. Em S':gLlidd} a'J.02S e artldn- la p')�'ç'b 11:1 ((U lI: L ! � d,� lwm

ría afastara11l-nos.
'

r} dI Li5,1 dlS N lÇÕ�S,
-

e J.
Outros aviões peninsular2s bomblrdcJra.ll a co'u- 5r iode n :n\e cl �pende'ite da e...:o-

na que atravessava o rio Takazze. I mia e da� fi:nn� \s britânicas, BELO HORIZO:J I E, 10-
I d E' esperado nesta ca,JitaJ, n,) pro

AV \NÇ ANDO (]l�U-.'o,; 1 emrr,flstrbaçõ.ês pP')
:tivas

xi,L() dia 16, o sr. Plinio Salgi'l"r\l '_\t

I.'� allllZa, ]�. �m,.�n,l_o ;Harg,,'U,�,'� �

� p , _ .,
..

_

lo, ch b da Ação IntegralisL
AD'Ic:..Ai3.\8.'" 11 .-A,�c-

'- o cru ,e
_

r"cu" f,1..1 a pa, Lu B 'I' foJ -\ c-\ vú d - b
' ,C.Sl ;::lr..1, -i'}", aqui ad div,:rs,,'

I' ,;,H JS S lnçoes, s� ê'Tl que o::
[

,

Q.u:a-'e que os ita janos avai1"a-
' _

G b COD erenc:a rara o, a'�êptos d,. ,

O
�

�cus repres:ntaates em :n.:: _ra
ram variOS quilometros. ras lenham votado a favor dl apli. Si" na.

Desta pediu reforços.
\ d O C' I C

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

C'ição a; me,·mlS, tu e, o· NAO I-P CONCENTRACÃO
. \ Ionbia, Erluad.)!, Guatermla. Ní- DE Tf 'P.l\S N.'-\ FRÜl'--J

.

cJfa5ui1, São S.11vador, u'll;Jai
.

TaRA FRANCO-ITALIA-
c Venezuc.ll votaram as sançõ::s NA
'llb re:ervas tornando a �u:l. apli- RO,\1A, 10-0 lyovcrrFI fOf'o

caçã0 menos plntica cd; ;,npcr- neceu um.:.! nota d�smenlindo ofi-
tancla decrescente. A h",lia nã,o li

cialm2n�e as u(.licias divulgada,
,::'qllcce esta grande prova de a'm- sob;e conccnttu;ões de trop'iS, ()u

l3de". aum�nto dils unidades norm'lis nn

frontt ir 3. francc-italian'l.

reza, cuja ma,jnitude e cuja cxu- -----------__�

berancia exigem do hômem o pe
r(�ne cc:mbate, para que não se

deixe e�magar ante tanta grandio
C7�n �);:'f:;:iI sidadc. Essa abastança faz-nos
1f.J·t ...

'.':i� ri;:l vI�iJl'

i kr do problema colonial a me�r.1a

I
fRI 'a Ideia, que o rico háde ter

da fome do pobre.
RIO, 11- O presidente da R'púb1ica até ôn�cm á noite Entretanto, o que é a Abissi-

não havia sancionado o projt;to sobre o abono provisurio aQ fun- nia?... mmo.

cionaJismo civil. Confirmandu r.oti,ias anlei iores temos, a infor- sinia?, ...
mar, ógora, aos leitores, que, consoa:1te as reiteradas d 'cla- O conceito ur;11nime de vJaJan
ra(;ões elo sr. Souza Costa, miai"tro da Fdz'nd1, o abolo será dado tes--exploradores e cientístas de
rxcepção, porém. dos diari:;t'ls e m >nsalisti's. Desse modo,só f)

I várias nacionadidades, é coligido
p�ssôal tabelado gozará as vantagens do pojéto, prestes a receber lia livro do professor BôraveIli.
a assinatura do chefe da N1Ção, p1f<l ser conVertido em lei. Ma;s do que «o último baluar-

O pra.zú para. a sal1ç§,o ao :)fojéto de abono s6 expira a 1 te da escravidão», é um país que BELEM, 10-- Atendendo
14 do corrente mês. ejtacionou no tempo, ha um mi- ás razões expostas pela Jun----------------- 1 lenio e tanto, esquecido da mar- ta de Reparações, o governa-

cha da Humanidade cmpos os dor josé Malcher mandou,
,eus gra:::des destinos e encerran- reintegrar os srs. Rafael Be-

I do-_;e entre as muralhas da mais zerra, jGsé Maria Camisão,I, elvdgrm xenofobia. Círo Proença e Adolfo de
Um imperio, como o deixou Barros, nos cargo!;, na Rece.

a rainha de Sabá, atraida pelo bedoria de Rendas, de que
,

fausto e pela fama da côrte do foram demitidos pelo ex-in-

'\ Rt-Í Sàbio. terventor Magalhães Barata.
Um império com dois milhões Para se avaliar da iniqui-,1e escravns numa população de dade desses átos do ex-inter.

.

7a8 milhõco• Um império em v�ntor, basta dizer-se que o
w s meiOS q w as fiízias diz·mc.ntes fazem sr. Rafael Bezerra contava 30
municipais I desaparecer tribus inteiras, crean anos de serviço c os outros

do em volta o desert(), qu�ndo 1 mais de i8 anos.

O dr. Vitor Konder, ex-minitm da Viação, ��eglll1do se afirma
coligados, se canditará ao cargo de prefeito de Blumenau, nas eleiçõesde março próximo.

Por áto de ôntem datado
do Oovêrno do Estado, foi
nomeado Mario Ribeiro Ra
mo':> para exercer o cargo de

Inspetor de Fazenda.

I

l

Aind 1 que escrito com o pre
concebido intuito de justificar a po
!:tica italiana na África Oriental,
sobremodo nos impressionou o li
vro do professor G.C. Bara velli
-«O último baluarte da escravi
dão-·a Abissinia», pelos expresi
vos d idos estatisticos alinhado,

Chi\;liUSCO humano.
rs razõ -s poliii a; qu� levar aro a- E'iSa é a Abissinia como a vi-

((),r� a ltab [a cista à gucrrd na

I r 111 cientistas e explo'rajore�. Aí
fira. esta "O último baluarte da es-

Rea1m �k, ::: ��Çã) Ita�'aJa, d pois cravidão», quiçá o mais negrt!gan.de t �r �dn a co!u.1<1 J.:! toda UiDa do e o mais tul pe,lV.líZUÇJ.O, cesa�re6ada até me-

ados dJ ::éculo passado, chegou,
)Jr isso mesmo, atrazaJa com', I2:itencia colonial ao fe-tim "de

I
t..XPOs içãO

p:lItilha do mundo, em que a ln- Fa rAroup i Iha
,�laterra, a «cândida» Inglaterra,
Lváia a parte-do, I�ão. Daí, c' PORTO ALEGRE, 11-
,mperdmavel espetáculo) que Ola Encerrar-se-à, no préxirno dia 15 •

.s;istimos, de 43 milhõ.:'3 de ita- a Exposição Farroupilha, �endo
l;ano�. c')m o aumento anuiil d:: inaugurado um marco em home-
450 mil almas, nlém dos 10 mi- nagern a Bento Gonçalves .

1ões d,.:: emigradOJ, �e an3mtia- Do Rio virà uma esquadrilha
em, na ânsia de expansão, con-! de aviões militares para. essa co·

inad03 nos seus 288.500 kms 21 memoração.
le superfície, dos quú, bôa U M-A--T-IR-AG EM
,'a.t�, rochosa e ba�l,h p Ia,

MO NSTROarand·s ne.vada, é totalmpl1l(� "c ,

'DO DISCURSO
'sten�. ... . , PRESIDENCIALNo" os brasderos, difiCilmente
c'JITIp'eend,:rf'ffiOS, sem rentimé'nla-, RIO, II-Segundo anuncia a

lism(_,s pi:ga�;, o que e para o mun- imprensa oficia.l serão impres5c&
do o prc-blema colonial, porque 100 mil exemplares do discurso
picnamentegozamos a dadiva es- com que () president� GetulioVar.
plêndlda dêsscs o:to c a,cio mi;hões gas raudou o povo brasileiro na

de kms2, em meio de uma uatu- passagem do AliO Bom.

Subiu á
sanção

RIO, II-Subiu, hoje, à san·

ção do presidente da República o

decreto que r,�gula o salàrio mí-

DESFAZENDO VIOLEN
CIAS DO INTERVENTÓl�

BARATA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O f t d tra A aviação tem efetuado ações
U U ro as es

.

-

de bombardeio sobre alguns gru-
das de ferro na op I-I pos armados avistados ao norte de

nião de Balzac jTZELLEMTI.
No restante do "front" eritrêu

Honoré de Balzac fez em . . .. e n ..... "front" da Somalia nada de
1847 uma acidentada viagem atra- notavel a assinalar.
vez da Alemanha para ir visitar
na Ucrania a Condessa Rze- Comunicado n. 93 do R. Míuisterio

wuska. A baldeação dos trens pa-
da imprensa italiana

Ta as malas-postas ou vice-versa. ROMA, 11 -O Marechal Ba-
as constantes arrelias com os pos- doglio telegrafa que a aviação tem
tos al1uaneiros a par das diíiculda- efetuado uma ação de reconheci-
des em s� entender com �s pes'l mento em todo o "hont" eritreu e O sr. dr. Governador do Es
soas, pOIS que lião sabia fal�r tem dispersado os núcleos adver- tado, em áto de ôntem, mandou
a�emã?, prov�car�m-lhe as mais sarios que se tinham novamente recolher ao Tesouro do Estadodivertidas penpecias que Balzac concentrados na região de Amha o 20. escriturario Hildebrand;,descreveu num pequeno estudo firadam. Barreto, que ficou dispensado das
em que chega até a abordar os

C
ti d

'

f Falsas noticias de fonte in- [unçõe, de oletor em Tijucas.
prOL' emls as comunicações et- - -

ro-viarias no futuro. Diz êle o se- glêsa e norte a :nericana

Do Real V.e »Con.ul.ido da
ltalia recebemo>:

RIO DE JANEIRO, 10-1'.
Real Embaixada da Italia no Pi
de Janeiro telegrafa que são com

pletamente falsas as noticias espa
lhadas pelas agências inJiê3as e

norte-americanas acêrca de uma

suposta amotinação de tropas 11-
pinas em Meremo e da emij-ação
das populações do Alto Adig.:
para o territorio da Baviera e da
Au tria.

l�ualrnente falsas são as noticias
da inexistente avançada das tropas
etiópicss na zona do Tigré e da
reocupação por parte dos abissi- W����������#�
mos da zona do Tembien. � ft ; ii fi QI ª' O �

FáZer UlTI bom � ,,� n � a �,�
. � �anuncIo e com am- ����� �����

ola divulgação só na
A Gazetz

Iniciam-se hoje, na Iguja de
S. Sebastião, á Praia-de-Fóra, as

J novenas do Glorioss M:irtir, cujas
I festividades màximas realizar- c;e-

Instituto de Aposentado-Ião
a 19 e 20 do currcnle.

ria e Pell'sões dos Co ..

A GAZETA--Florianopolis, 1 J -1-1Q36

Comunicado
italiano

A
COMUNICADO N. 92 De

R. MINISTERIO DA IM ..

PRENSA I rALIANA. RO
M '\, 10. O Marechal Badoglio
telegrafa que no "Iront" eritrêu a

sul de Ivrakallé foram dispersados
com tiros de artilharia, grandes
núcleos de inimigos 'lue se ê:!pro
xímaram na localidade de GA
BT.

indústria
tina das

clandes- Pró d romos
me� �e��.��n�adqui- da fo I ia
risse todas as amas de acôrdo

WASHINGTON, 10 - O
inquerito do Senado acêrca da
industria de munições revelou:

JO.-A firma J. P. Morgan
obteve trinta milhões de dolIares
em comissão sobre tres bilhões
de dollares em compras para a

Grã Bretanha, e a Françi1, sendo
que algumas dessas encomendas
sobem a mais de trezentos e ses

senta milhõe� de dolares e foram
eitas junto a quatorze companhias

'em que a firma Morgan tinha
interesses e às quais fizera «em-

�'i

préstimos pessôais:
2o.-Uma comissão anglo-rus

sa adquiriu o controle das ações
de uma empreza norte-americana
de -Iabricação de fuzis, para o

que a Grã-Bretanha adeantou dez PARIS, IO-O professor G3S"
.
milhões de dolares, quando os ton Jéze, representante da Etiopia
Estados Unidos ainda eram neu- em Genebra, chegou hoje, ás 10
tros, o que os membros do CO" horas e 35 minutos, á Faculdade
mité Nye qua!ificam de «áto de Direito, e deixou o edifício ás
verdadeiramente exorbitante»; II horas, sem ter podido dar au-

30. - A ameaça de «gréve» Ia, devido a manifestações dos es

entre os fabricantes de arrnamen- tudantes, cujos gritos e exclama
,tos dos Estados Unidos, (jue sus ções foram ouvidos até da rua.

taria o abastecimento de munições Afim de evitar que .elementos
,

aos aliados em 1916, forçou a estranhos penetrassem na escola,
Grã Bretanha a renovar o can- desde cedo, fôra organizado rigo
celameato do contrato para a raso serviço de vigilancia. O dr.

" '! aquisição de um milhão e oitocen- Gaóton jéze entrou na sala do
- .tos .mil fuzis. terceiro ano, acompanhado pelo

,

.
,A companhia Morgan adverti- reitor, tendo sido a,lí acolhido com

!I!I G mexeu este ano.

�,-}',�, i\OJ governo da rã-Bretanha gritos hostis, A vaia assumiu taes Ha dias, quando tomàvamos.

contra o cancelamento, dizendo proporções que o prole sor Jél,e café no conceituado estabelecimen--

que outros fabricantes pederiam �'V.:': de lha ,donar o local. Pouco
to do sr. Antonio Paschoal.r+c mo quando o pianista carrega nu

preços mais elevados, devido ao I.Lpois, cerca de 300 estudantes, Café-Java, nos veiu a idéa in- ma tecla para extrahir um som

aumento dos riscos e que a Grã emquanto o dr. [éze se encontra-
terrogarmos aquêle senhor a res- respentinamen-te,

Bretanha sairia, ao cabo, perdeu- va no vestia rio dos, professores, peito da sua permissão cedendodo.
pro�u�avam forçar -a porta, te�do este ano o andar superior de suaO principal fnvestigador, sr. desistido ante a ameaça do dire-

casa comercial &05 ee4 Cês> , bem h· tRaushebnwah, da, aparentemente, cor da Faculdade, de chamar a , lt f I t d J J
I R e Ingan z,. "

d ' , como o a 0- a an e J W8- ar
a maior rmportancra a ameaça os -policia, I f' d f idf b

'

d d' ... na, a im e que a re en a en-
a ncantes e suspen erem a VI- Em consequencla dos . mClden· t'd d J .,

- O.

d d " , I a e se pu 'lesse reumr e ura
gencla o to .:;S 05 contratos, a tes, o sr. Mano Roustan, ministro d' d

_ F lar, como no ano passa o, o
da Educaçao resolveu fechar a a-

seu noticiaria carnavalesco deste
culdade, até nova ordem.

com contratos.
«Em outras palavras-comen·

tau-fizeram uma «greve» para
forçar a Grã-Bretanha a revogar
o cancelamento» .

o que é feito
do C. C. c. c. ?

breve.
Esperemos melhores dias.

Rei MOJlo, nOS50 ditador ...
não tarda a chegar.
E' essa a voz nervosa do povo

ancioso pela chegada de querido

guinte: Os nessas netos nunca

chegarão a íazer uma idea das
atribulações por que estamos pa -

sendo, O futuro verá a Euro
pa cortada de linha fenies co

�andadas por uma e peci : àe
piano toca-se numa tecla e o trem

deslizará como um bólido pelos
carris de ferro é tão íacil .o-

Vaiado

pe os acadê
micos fra!"1cê
ses o reore
sentante etí-

ope

monarca.

Assim de entusiasmo a entusias
mo vamos ao encontro dos gran
des dias carnavalescos.
A nossa capital considerada

pelos cronistas cariocas, a segun
da cidade no reinado da folia,
vai dentro em breve lestejar o

barulho dos barulhos.
Mas, uma pergunta se nos de

para inevitavel: o que é feito da
nossa maior entidade carnavales-
ca ?

Uma interrogação anciosa á
orocura dos «4 Cês> , é feita a

toda hora, aos nossos foliões, m

dagando, daqui e de lá, para se

des cobrir alguem que saiba [inal
mente um "quê» da nossa entida
de, que tanto contribuiu para o

sucesso do Carnaval [passado e

que infelizmente ainda não se

AZ DOS

Chapéus
Proncrem

Incornodos de Senhoras?

ano.

Respondendo á uos�a solicita
ção dis3e-nos o sr. Apóstolo, que
já um membro daquela entidade
lhe havia falado a respeito, no

que foi pront[lme�te atendido.
Pelo exposto vemos que não

A estação alemã DJA, onda é por falta de séJe nem de alto-
31,38ms., irradiará amanhã c falante, que o C. C. C.C. ainda
programa abaixo, para a Ameri, não se reuniu.
ca do Sul. Por que será então? Dolorosa
A's 23,15 corresponde à! e muito dolorosa interrogação ..

3,15 hs. no Rio de Janeiro e Creada com o fim especial de
7,1 5 às 11, I 5 hs. movimentar o reinado da folia em

23.00 Anuncio DJA (alemão, nossa capital, não se justifica essa

português) Canção popular alemã. I inação tão pronunciada dos din-
23.05 Radio infantil: Os sele ca- gentes da maior socieddde carna

britas. 23.40 Entremeio. 23,45 valesca de nossa terra que, pri
Ultimas noticias(em alemão)24.00 meiro do que todos foliões, deve
Para o crepúsculo do Domingo. riam dar o passo inicial para o in-
00.11 O nosso concerto para o centivo necessario da ahimação
Domingo. 1.15 Ultimas noticias do carnaval.
(em português). 1.30 Noturnos e Se os «4 Cês«, já tivessem se

serenadas. Composição e palavras preocupado com o que lhe diz
de Franz Wolf. Soprano:Inge Ves" respeito, o entusÍasmo dos nos

ten; bariton: Franz Wolf; Orque�- sos carnavalescos sería, sem dúvi
tra de Erich Schneidew:nd. 2.15 da, superior ao que agora se nos

IE'co desportivo. 2.30 Uma valsa apresenta.
e uma cantilena. (Da juventude Temos cp.rteza que a diretoria
de órahms.) Manuscrito por Fritz da referida entidade, lembrando
Chlodewig Lange. 3.00 Ultimas se do que prometeu publicamente
noticias (em alemão).3.15 Leitu- no ano findo, em pról do nosso

ra do programa (alem., port.). O carnaval, alvez ainda repare o seu

mais importante da semana. 'Des- comodismo pernicioso dentro, em

p�dida DJA, (alemão, português).

Está aberta a

matricula na

Escola de
Aprendizes

Artifices

Irradiação
da Alema

nha

NO SEU

Fornecedor

Ovariuteran
HorIT'onio FemininoO Diari,) Oficial do Estado eslá

publicando o edital de matricula,
com o prazo de 15 dias, para o

ingresso de alunos naquele esta

belecimento de ensino.
Os inte,ressados de'/erão apre-

,

sentar-se na P )rtaria r.Ia Escola,
munidos dos documentos exi'5idos,
todos os dias uteis, di1s 8 ás 12
e das J 4 às I 7 horas.

Laboratoria Raul Leite -- Rio

EMPREGO
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

eeATACADISTAS», nesta Redação, com indicação
de nome, endereço e ordenado pretendido.

6 3-3

Anunciar
na A Gazeta

_é prosperar nos seus

'negocios

·0 novo

dirigivel
fará sua primeira

viagem ao Brasil

BERLIM, 9-0 novl) dirigi
vel LZ- J 29 cobrirá em oitenta

, horas, aproximadamente,o' percurso,

entre Frandort sobr� o Meno e o

Rio de Janeiro.
_

A viagem de regresso à Ale
manha será efetuada em noventa

horas.
Em arhgo publicado n.:> Deuls

cher Aerodiensl, o dr. Hugo E
-.:kener, comandante do dirigivel t:

chde da Sociedade Zepelin, pre
cisa que,partindo sábado de Franc"
fort, a aeronave descerá no Rio
de Jan.eiro na manhã de quarta
feira da semana seguinte.

• •

r..erelarIOS

Agradecimento
De ardem do Presid�nte do Instituto de Aposenta

daria e Pensões dos Comerciarios tórno público aI) CO
MERCIO EM GERAL que o recolhimento �obrigat')rio das

contribuições dos associados seri feito d'oravante pelo BAN·
CO NACIONAL DO COMERCIO, nesta Cap'tal e suas

filiais nas demais cidades do Estado.
Deverá ser incluida no reco�himento a QUOTA DE

PRiVIDENCIA até o mês de DEZEMBRO, a qual dei
xará de vigorar a contar de jANEl'KO em diante.

FLORIANOPOLlS, 11 de Janeiro de 1936.
NARCISO GONÇALVES
Gerente em comissão

A familia Carlos Corrêa: vem por este, a-

gradecer ás exmas familias Cid Campos, Heitor Blurn,
Pinto da Luz, Alvaro Tolentino, Henrique Fialho) José do
Vak Pereira e Jaime Carreirão, a missa que em ação de
graças pelo í"e3tabeledmentJ de seu chefe, fizeram cele
brar na Cakdral Metropolitana, em 31 do passado, esten
dendo esse agradecimento a todos os amigos e familias
m� se associaram áquelamanifestação de estima.

2

45 aml@S de '�,
exisiencia ti

Passa hoje o 450, aniversario
da fundação nesta capital, por
iniciativa dos nobres operarias
JOãO Augusto do Carmo, Adal
berto Gil Ribas e l\1anoel da
Silva Guirnarães, todos já faleci
dos, da benernerita sociedade Liga
Operaria :J3enefícienlc de FIOIia
nopolis, que vem prestando rele
vantes e inestirnaveis serviços aos

seus assosiados.
fi Gazela, rejubila-se com a

pa5sag�m dessa festiva data, cum

primentando, afetuosamente, a sua

atual diretoria,

Mandado rem

colher ao Te
souro

Conferente
da Imprensa

Oficiai
Por portaria de 9 do corrente

foi dispensado, a pedido, Solon
L 1:, Vieira das funções de Con
fe�', '� d� Ir' rema Oficial do
E��ado, tendo

_

sido contratado
Tancredo Hostcrno para exercer

aquelas luncões.

Festa de N.
Parto

dos

Realiza-se amanhã na Matriz
do Purissimo Coração dt! Maria a

festividade de N. S. do Parto,
A's 17 horas, nove�a, prati

ca, e exposição com o Santissimo
Sacramento, átos presididos por
sua excia.revwa. o sr. Arcebispo.

Terminando a bônção, imedia
tamente depois, haverà ad::lillis·
tração do S. Sacramento d0 Cris
ma, aos que esliverem devidamen
te habilitados,

Em seguida, terâ lugar a pie
dosa cerimonia da Coroação de
N. Senhcra.

Novenas de S.
Sebastião

LANS P...RA BORDAR

UdJ '2: J �-j�:,'. Granje sortl
mJ lic:i :...a g;�.;)3 fr;nes,

IVIARCAS:
ALlCF:, AP-JIEUA. AURORA

MARIA, MAHlNA,
MARGARID,'-\

A' velld,a nas bôas
c<:\sas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�� 1\lIatriz: tl L...�id� - L!� L Q�llOLDS �
� Fil' e em lI!

Blui'rtenau.,. .Joinvieie: S�O Francisco Laguna Lages �
� I Ia S Mostruario p 3rrnanente e-u' Cruzeiro do Sul �

� Secção �je Secç3"�Llde Secç�Q de �\1
FAZENDAS: �j

F das naci transe' "t r�'PÓD A �.,...� ic , MACHI1'.TAS �azen as nacionaes e ex range ras 'para,� crnos l. _"nI1.\JC1";:'.
.. 1 n :

�.1� Morins e Algodões
.

Machinas de benericiar .rnadeira M.l
r� Lonas e Impermeáveis Material em geral para co.istrucções: Machinas para officínas] mechanícas �"
l}t4 Tapetes e trilhos Cin.cnto-ferro em barras, ierrat,ens para portas Machinas para laoeí ros �� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios. em geral para a lavoura: arados, �lt4
�� Sêdas Canos galvanizados e pertence S grades, cultivadorcs, moinho etc. llJ
�}� Unha para coserje serglr Fogões

.

e Camas J ccomovcis, Motores de esplosão, lv1otores �� Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparel 'lOS der:' jantar:- talhe- eléctricos [1]
t�l Sabonetes e Perfumarias res Material em 'geral para transmlssõesTelxos, �
��� Alco.lchoados e. Co}c.has Louça sanitaria - banhe ras r.iancacs, correias de couro e lona �� Cortinas e Cortinados fintas a olco c esmaltes I:� os e graxas lubrifican.cs

f1]
�� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télar, pêra todos os fins Autornovcis e. C(\l;Jinh( cs FORD Peças, acces- �,
l\� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e r.lj< rmr cr-u-ícos sorios, serviço mcchanico [j.J
� Depositarias dos aíarnados Conservas nacional e .xtran: eir s Pncumaticos c camaras de ar GOODYER �
� ChM:,ltos «DANNEMANN� Bebidas !1,cionaes e f xtangciras Material elcctrico em geral �

� Emp. ·.êz.a Nacic\r)a: �e l'JaV�::fi?�9(�ão.H�.�; c#p,c"�e '·�vapore:,--r UaqHo�:pcke'·. "AnA:)" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rlte IlIIana" - Fabrica r- "'€lIO "Rit9 fll'loria" - Esaleir "Ar ataca" �=��:W-À�����'�����������r.�·�S1�����=-� ���: ,tl��F�� f�·�f���K������'�$������t�
-�.:�<���",��!iI.t)),�� � ���.i·' <;,� {I' � �:-;tt;-" ;_m:=..- ........ ..mo = m,...,.,....,.........,.,.. .. ·" --.... ,� -I A. �A"'"ETAi""<iO ...... """" ... "".., ... -'"'�"''''"'''�· ...

;''''>'T :.� [,dJ ��rr
.

cliltVarz '� lN;;'ENDENTÊ
: Companhia" liança [!la I§���!I' �):I ,,�g{.mte de Vapores

.. li li m�'"..·"'"' .......,",u,'=m._I."_'Z::''''=�;;';;'.�

�'] �I Encarrega se (h c'assilicação, medição e EMi3ARQUE de
FUNeADA EM Ia7'o �

I'
todas as espectes de madeiras serradas, benelici chs, em ló-.

�J: ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, p,,�l qualquer Não será devolvido o origirvu,
seguros Terrestres e Maritimo �,\ � porto do NORTE e SUL publicado ou não.

ifi
Serv'ço garantido e rapldo o conceito expresso em ar ti-

PRIMEIRA d("J Brasil r ; r� ���ços n&,odicos go de collaboração, mesmo soli-
I

.

1a;;.;;;;;;Sm;Ã;m:O�F;;;R;;;;A;;;;;:N;;;;C;;;;;IS;mCiiiü0;;;m�Bim;;;;;;;e;;;;;o�;;;;.;Sm;A;;;N;;T;,;A�C;;;;!.;;;;T..AmRIiiiiiiNiiiiiiA� cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso �OT parle

oS '"" "''''''''''''''''"''53T""""",,..,,.,_..e. &.J_;a.�� da Redacéio.
,

AGAZETA

Ageni�s··correspondentes

�e,������GS®�-------�-----'�������f�i� l-'orto Alegre _ Dr. Ar.loniolt.:� B
"

.�.

�.
, othm

.�
A t

'

b � �r� �I
-_._

e.
-

'-- -

�I
Curitiba-Petrarca Callado

� enToe ern 1 �i ���� G:JJcc�Gttm
I NOES�:.r�R�;A:SAN'fA

� ����������""'��������"����"""�""�--'- � ---- _, L\rarangua-Jalme Wendhauseh
@ ,'1 Anitapolis-Anibal Paes

A C/,Sf\ QUE RE.ALMEN fE VEl\DE BARATO A.ngelina--Armando Schmidt: A!meneia o«lle�··IIU.\1l �� IP'M'" .: E,'". ::;A
-

il\fH90 t:: L.of!.N Ilil�A i IB�liguaSSÚ--HMeitor.�ampoHs'l .

� �
;� umenau- artJmano 1 ano

bl'icaçôes, COrtl séde en) São Paulo; t ) :{ �L!�d03 l_()L!Ç� s e � B0111 Rctro-JoaquimSimões
I I·.s t_i ...:o(.,; de pre� 8i""1te, e � Canoinhas-Pedro Tor�esé autorizada e fiscalizada peio Governo I:.(;-;I •..::.t.,�i.c.!d;_�.·d.e, if.:Jt::-.aba de. � Çru��iro-OFvaldo.Pereira

Federal e possue a carta patente na 112 "}:I receber g. r.'é:i�""\,de. no.vida- I' �untt?anOs-ED·dmohRo\1:,? J! r�,�s"'-- !��ua TraJ"ano nt 8 .. 1'€.1 1.428 reSClUma -

Cmo�ah • ves

, I
_, ...... - • ': amln a{d,t'; >lI It

.,

E'I" H
.r;'

'��;" 5ií&& :;:; .."'Nne"'-·��7"!iZ:;r ·;....-YT§"!'3!if"2i.,...BWléH»jt%�....-r-.;:l a]al- VI a�;}o eUSll' '.r. �

t ,t'l� Joinvile-Xavier Schenk
..!. :�� Lages-Hossanah Neves

'L.;:&' Laguna-Francisco Chagas Ma-,-.:#: B .?"'< � Ia lOrn� I chadoc;·'�· ._J C9 \ r' J. � I-,

'j>J Mafra-PompiJio Claudio,

1
.

d ',T b "6 h d F 1 360 Nova Trento-JoãO José ArcherCfJraça J e lvovem ro, .::.;
.

-

-so ra o - ore. .

'4
P,�:JV ET�O E UNICO ]0Ri'U'IL FALADO NES'l::: ESTADO OrleanS-Edgar Matos

,

� P01'ÍO União- Hem inio Miles
• j Duas iI�nSI1ISSÕ�S di�r:as: pela rdanhã e á noite I Rio do Sul-Aristides Melo
i .'\1 ,

G ' d São'José-José Costa Vaz;j Arunc;êlr no JAVA jORNAt, significa; rc.rlGeS ven as e
, 11

�<JiOl,_3 11 eros S. Francisco Guaracy Goerresen� São Joar:'uím-JOão Palma
, � CuLta} lL 'ai, 43 FLORiA:�OPOLI'3 Tijuca<;:-Osvaldo Ramos

r..���@l���,@,��t��� Tubàrão-Joa'luim Faraco
--------- '���·��'��r:UI· z

�
t$ Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .'VlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVF.IS
RESPONSABILIDADES ASSUM iDAS EivI
SiNISTROS PAGOS EM 1934

9.000:00C,$000
38.000:000$000
18.170:403$540
iJA96:9125,949

2.435.014:063$157
4.183:406$606

1934 r.;@.,
_,I;

r
Apentes, Sub-A�entes e Reguha.loreü de �varias �em tJdtis os Estados

l!a Brasil, no UtLiguaí e rae I!rim:ipais praças e!}�i'ailij6ir�{j.

AgenteB em Ftotanopol!s :

Can1POS Lobo & Cía,
• Com

preços
especiais e

horas marcadas

(;3�
'r;If,o)'

:
� Rua Conselheiro rviafa, 35· (sobrado) Caixa Postal,
� TELEFONE N. 1.083 END. !ELEGRAFICO ALL!ANÇA

:: Escritórios em Laguna e ltajal
�

I L
�"J

:.? Sub-Agentes em B urnef-lau e ages Ç..J�
'�� �'\!;_1)!Y

GI.DeG.G��·- --O·-
__ ---��GSDe�)� �

19

Raios X
IDiate�:rn.ia.
[{aios Violeta

sorlolOI prOpriGo, Ires vez:-1
por semana, t�das as E01li.m�
das, ter�,'ms e iextas-feirafi,

r-;ormidavelS
I
EX tração com giobcs de cr�5tal.

A n'láX i rna nsur� c tl�ne9tidade, pgi$� os Got'· I
telas são píi'fJs!ncialdD!\3 pe!r.:i pa.::_j

REDATORES DIVERSOS

COlaboração
• . _ti ====:t...= f

Asslnaturas

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-Gc
ren te Jarro Cablado.

Redação, Admnistração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...AZETÀ-FLORIANOPOLIS

A azeta 13rmaJindade
C�:��� $�.. II ige.Im�":.e.�· do "(Compllação de L Nazareth)

r� � �IQD DIA II DE JANEIRO DE 1936-S. HYGINO
pU lar e Agri.... �lJiissa Cantada, No- 1699-Escola de arch'tcctura=v; creada.ipor carta re-caia de Sau- V8na e Crisma gia, nesta data, uma escola de artijharia e architectura na provincia
t C th

·

de S. Salvador da Bahia.a a a r I na Dp ordem do lImo. sr , Irmão 1822-0 Iieroi de Itororo _ Nasce nesta cidade, ém dos

) Provedor, hço publico que a Ir- predios da ma rue tem o seu nom-, o hero,i do ltororó, corone.l Fer-(Soe. Coop. Rcep. Ltda. d d N d 1) '1mandad- e . S. o arto, nesta nando Machado de Souza. Por iniciativa do saudoso cathannense
Capital, após prévio entendimen- dr. José Arthur Boiteux, foi collocada, contra o fruntespici? do rele
to COI:n o governo da Arquidiocese, rido predio, uma placa de marrnor e, assignalando o nascimento do
resolveu' comemorar, este ano, a grande militar.

.

. .festividade dê. SUCl. celeste Padroei- 1843-0 duque de Caxias -O general LIma e Silva,
ra, pela segumt � Ionna. depois duque de Caxias, consegue transpor o rio S. Gonçalo e mar-
l-Dos dias 5 a I I do cor- 1

cha, com enthusiasmo, sobre os separatistas do Rio Glande do Sul.
rente, novenas, ás 19 horas. .

I850-E' batida a primeira pedra-i-Com o assenta-
II-Dia 12, domingo, ás 9 mento da pedra fundamental, teve principio a obra do pharol dohoras, Missa Cantada, com prà- Morro de S. Paulo um dos melhores da costa do Brasil, e que só

tica, ou leitura cio sagra-lo Evan- poude installar a sua poderosa illuminação em a data historica de 3

I cle
Limitada 5·!. ara. elho d

.

d 1855.. g.
-

e maIO e. .ele. AVISO Prevlo�·I. aja. �I�- A's I? horas, �ovena, 1 1891-A sociedade Liga Operariu-Nesfa
.

capital, íun-
I Prazo Fixo 9 I· aI,L 'PlatIca, ExposIção e Ben.;ao com' da-se a sociedade Liga Operaria :Beneficente, tendo sido um dos

Rua Trajano, n' 1 sobrado

l,l . I o Sant��sí.mo Sacramen�?, átos í

seus fundadores Pedro de .Freitas CardJSo. �sta acreditada Associa-
""""'�"""'-"=�"="" .. ---- :

-, e5�e p:esld1dos For s. excia. o SI.
ção presta relevantes serviços aos seus assocl�dos. _Telephon._c n�:� rDr. Ricardo J.IAlceblsP� "

,..� . 1�94--A revolução de 1893, ��va�ao--:-As tropas re�..
"_
===

--

I G t � --- . IJ IV- 1 errninada
.

a Ben.'t�o, e volucionarias, commandadas pelos gcncrecs • iragibe e o famoso Gu. I I O r.ss rnan n

II imediâtaméGt� depois, adrmmstr.a� mercindo Saraiva atravessam o Rio Negro e invadem o Estado do
Accaclo M" ír7'a' \ Ex·ckfe da ,:-.linie'À do Hospi I ção do S. Sacramento da CrIS- Paraná.1 �p

tal de Nürnberc, (Professor ma, aos .que estiverem devida- --------
·

'

I
Ó .,

L" b' '1' d' Corr.prae para vos convcn-IndórCl Eurkhardt e Professor mente []I'.' ihta os.
.rei ra tem seu escrip- o

) V--Eh) seguida, piedosa ce- cer O formidavel e economi-Erwin Kreuter \:>

SABÃO INDIOremonia da Coroação de N. Se- co
.
'.

tório de [advccacía á rua Especialis�a em cirurgia nhora. : I o

---:gersl
.
Para todos e cada um deste

Visconce de GUiO Preto 'I alta cirurgia, ginaecologia, (do-li átcs, convida-se a �[manda�e, 05.
.

d h) partos interessados, e IIJuIlo particular-
1277 enças as sen oras e , ...

f' d dn. 70. - PhOJlP' .

-

cirurgia do sistema nervoso e I m�,ri,te
os ,�equellta OC\?S a lespe-

II' operações de plástica ctJv� Matn�.. . ,'Caixa Postai, 110.
.

I Na Sacristia desta Matriz po-
a==_=="_"""; I CONSULTORIO---Hua Tra-, r dern' ser dural1t��, novenas. e dia:..--=-=---==

.

N I pJ, - 10 " 12 e III ela fesfa adquiridos os bilhetesI pno. (" .' a�

II'
"

C"Dr. Ivo d'Aquino 'I das 15 ás 16 112 horas. I )" '� o .":.. ndsmaI· d d dAdvogado

I
i COllSlstono a rman a e c

TELEF. 1.285 [N. S. do Parto em Florianopolis,BLUMENAU
RESIDENCIA- Rua Este- 17 de Janeiro de 1936.

i ves [unior N. 26 1··' Otilio Lisbôa
II TELEF. 1.131 SecretarIO
U

�����-�._��-���=-�--�....,. *:zssa:;;;a.z....... aq; esz:-'ffi(e.",.. 6!F'R'i6i"'B
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Indica:
___-------------

� . ., •. _,'�,>;.L.b_�.,� ... -

Clinica de Crianças--Mo
. lestias de senhor as -- Vias
Urinaria.s-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Uitra-Vil::;etas

CONSULTAS: 11= Dr �der�'"R�!Das 9 ás 11 da Silva
Dus 16 ás 18

I"dvogado'
Rua Tréljano, 21 I Rua Com. Mafra, lO (sob.)Fone 1384

1290:::;::::;;;;::;;;;;;;;::;;;;:::;;-;:;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;::;;;;���-;;:;;��-;;;-- Fones I 63 I e

�Dr.Arminio Tavares 4�;'_"";-_·:=:_�==::::'"""",·, ;.;...

;
Especialista em mi.i!estias de .Jes, Salv'I(-J de Sií li IGARGANTA-NARIZ -ou-

-

GonzagGl.
;;;�

/il;
VIDOS-- CABFÇ\--PESCOÇO E

'I i I(formaoo pela E'cru1�aàe oe
.

Dr. Osvaldo Silva Ü Imeàirina tIa Univ!.?r::;iàaoe 00 Sa")ac I, I; I
Rio oe laneiro, Ex·interno,

I
':i".

!
por roncurso, 00 Ho: p·ta1 oe

j
I

i(Pronto 5ctorro e oa h551si'en- ADVCGADOS i
ria Publiro 00 Rio oe laneiro. ,I �rom alguns anos oe prntiro nos

§ 5�:����Q�����;�1��ao��ongeP��_ il:,I' �UlAr. TRA}2'%N70, 33 t. "�"",���"""�����",�w�_��"",,,,,"�',!,:���.�'''�'''�'E�,�"�"'�-"�"�""""""'���%w�'�'>;::::"".��
neiro.-na Polirliniro oe Batofo- � 1 e e,ont.) � J

,ga .. no Hospital oe 5ão João �
"'='''Z<>=,",&�..m=''''_''''''''''w==��__ ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADOg�n�l�_��i����a e no Hospital =

0-- R""';"'-'�to'-�'I d'="""""'''
, Preço dI) Guia com o m3pa B$Chefe dr clinica e cirur- � �arbe��c� �i' � r�au lo T� Posito tseamtl'caf"'!'a�oiadtae", gia de ouvidos, garganta, 'I li .; (' ';

·'1 nariz, cabeç� e pescoço I
ADVOGADO comunicar que o E$YfiEU\ HOTt:t.. ; á Praça 15 'de

�e���@:�:�X(�����e•.�G��o Hospital de Caridade
Rua Trajano, 2 (sob.) I Novembro n' 24, nos a!tf)s do conrecido Café e � �áe'Florianopolis. Fone '1325-Atende cha� ! i Restaurante Estrela, dispõe de conforiaveis e bem i Va i C�Hi'i5tr li ir '1 ÕGabinete adaptado para mados para o int�rjor. J11obiliac!os quarws, sem pensão, com IJanheirGs,

I
� """""'"" _ �'�"""""""'''',,5' �exames dél sua especialidade e

...._'"'. _ = =;;,: telefune, banhos quentes e frios. I ��,��' ii.o.com sala de cilUrgia propna. I PASt'HOAL SIMot�ESAI
�1i> •. Consultas diariamente no I

'" ..

I·' - -' "�º"",,,,",Ie ;: Siga o nosso conselho: éHospital de Florianopolif. I LIVRARIA MODERNA

II � �W[ �...

=::� ""� �RESIDENCIA Hotel La ��W���(�- �b]d�ru��
!' ';e MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM �

�Porta-Fone part:cular 1246 Rua ;����: S�hl��� r. 8 II� '. '.' �

f � �
ESPECIFICAÇÕES- E COM ESSES DO� fJ=

raixapostallZ9Tel. auto 1004 ;11t� arlla"a� ve·, a� �I CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
Dentistas Codigo Ribeiro End. Telg. ; �. M'� �.. .THES CONSTRU_IORi::S DECONFIA�?A
Luiz Fre'y'sleo'en SiMONE

I,' �� Para celebraI com pompa � magnificencia � Confie a execuçao de seu projeto, l)� á um bom arquitéto.Tvpographia, Estereotypio a eletrizante chegada de M')l11p i, a sempre pre-Cir Iírgião Dentista enraoernarão, Poutação, Troo C'< , "

f 'd IR bolhos 2m Alto Reievo rZÍc. ferida CASA DAS MEI!\�, auqurnu 01'1111 �lve ESTAMOS EM,é6TIMJ-\S CONDIÇÕES PARAUA DEODORO, 30 -

!",tock de artigos carnavale$,cos. NOS E;NCARREGAR DESSE SERVIÇOE' a CASA DAS NIEI�S o deposito unico

-'I 'para todo o Estado de Sanfil' Catarina, dos afa-
mados lal�ça-perfu nes RODOU.��O, RODO e RO
DO METf\UCO, RICOl E1TO�p:ER \O! c PIER
f(OT l\1ETALlCO, CONFETI' e, SERPENTU'JAS.

Pma os revendedores çio interior chama-
I mos a atenção de que todá e qualquer pedido
,I �1 deve ser feito ciiféta!�ldlte á CASA DAS MEIAS, �l _"L1] OU" oferece gl·�ll(.ln(' Véll't"gens ['t. �'t� Rua Felipe SchmiJt n. 2

I �
! e

.
a ,_o ,Co - •

'2 �j l 1
J_liiiiiõiõiiiõiiiiiliiililUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiim__iiiiiMiiiiiiiiiiiãiiiiãiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiE.;::;·iiiõiiIiIõiiiiõiiiiiiiiii..;.3�, ���� Wf����� �������I·__- ._-.G�.�

Médicos
-------------

Cesar Avila IDr.

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirúrgica -operações

Das 3 horas em iante dia
riamemenle a R.l/ajanoI51

P�cne 1.618

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

�----------------�-

Dr'. Miguel
B()abaid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

HcmorrllOidas: - T ratarnent o

sem operação e sem dôr

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

COnl1.J d •
--R. João Pint::, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Dr. SYLVIO B. IFERRARO

-------��---_._--

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

-....".."""""'=�'"""""'=="""'""'....... ,

Dr. Pedro de Moura Ferra;

Advogado

TELEPHOt-�E, 58

Escdptorio:- ?ua 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificio raixa Agricola)

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na D;relo
ria de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni
ca, de fa1macia ou de especialidades farmaceuticas.

Cntas para Farmaceutico., na Redação deste Diari<.

Rua Trajano n, 16
(Edificio próprio]

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

Pela

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

JESTIC H O TEl I
Proprietario MIGU,,E:L DAUX

Estabelecido com excelente predi1) de contru
ção moderna �m cimento armado., Ag,lla encanada
em todo� os quartos com janelas para as ruas Tr�
jano e conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em CI"

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

e cidade.
'

TRATAMENTO DE PRL\!1ElRA ORDEM

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

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua TYdjano n. I (sobrado

Acaba de sair do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do Estado de
Santa �;-atarin2

Editada pela LIVRARIA C�NTl1AL de Aiberto Entres
florianopolis - Co ixc Postol, 131 - T�!efone. 1420 - 5. rotarina

Eriô er-eço Tdegr.: Entres"

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

o .Guia abrange os seguintoes assuntos:
A. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra o

tiva, religios3, rep.utições, irrpo�tos etc.-Indicações uteis:

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das (ompanhias ferr0viaria" navegação iTIaritima t: aerea e

emprezas de transporte terrestre e flllvial. -1\ redidas.
B. OS MUNIC1PI JS.

lnformacões gerais: - Repartições publicas, Associações,
Institutos, H;spitais, Imprensa etc.-Indicações aleis: Meio5
de transporte. Planos e tabelas de trcnsportes maritimos,
terrestres e fluvíaes. Distancias quilometr:ca.

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

I A Capital-II Os Municípios na ordem alfabetica.
-III Anun:::i;mtes fóra do Estado.

D INDICE DOS ANLNCJANTES.
O G,s do Es'.ado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa WiZa simples compilação
de anuncias sem sistema, por�m coleciona tudo que se tor�

na indispensavel ou util para um indicador �,eguro do CI)

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

P�eçcs modicas
,

Frfreska
FORMADOS PELA

DE

J r� & R\�1 otta
UNiVERSIDADE DO
J/\NEIRO

RIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A voz DO POVO

r"""'_"-·-�""'� Despol'ios
� Nos s a Vi d a I o FL�!':1'�2 NO

L��:I!L"�lI ���t4D'__C**#«::a1�
.

ti%*��.-:��b I�����*� CURITIBA, lO-Realizar-

� " se-á domingo próximo nesta

�� Eterna eanção � capital, o jogo revanche en-

� w. tre o Flamengo do Rio e o

� � Curitíba, club local.
.!t) W. Não tomará parte nesse

I Carmelo Mario i encontro o jogador Sá, que,
�

�
se achando contundido, será

I
.
substituido por Reinaldo.

Lembro-me bem ... A' noite, quando a lua ..

ISubia clara, argenteando a mata, 1"1 NÃO PO!)ERÃO
� Cantando ao violão a serenata, .. COMPETIR

� Eu me detinha junto a casa sua. ..

ft. � RIO, l1-A Confederação
k Ela vinha á janela. Pela rua k Brasileira de Desportos rece-

� Ninguém passava. Apenas a cascata � beu ôntern, á tarde, da Con-
� Corria calma, dúlcida, pacata, �I

federação Sul-Americana de

� Estuando sempre assim como hoje estua. � Natação um longo oficio co-

I
� municando ter anotadu a pe-

Passou-se o tempo e ainda á noite, quando �I�
na de suspensão aplicada á

� O luar vai a mata argenteando, � Federação Paulista de Nata-

� Acha-me em serenata como outrora. � ção, bem como dado clencia

H

I�
do fáto ás entidades filiadas.

� Ela porém não é mais: que um lamento J MINISTRIlNHO DEIXOU Oi Que vai morrer 110 bosque sonolento, �

i� -Gemido atroz de um coração que chora.- � PALESTRA

.. U S, PAULO, 10-0 Pales-

FPOLlS ;1
tra Italia desfez ôntem o seu

�
. r contráto com o extrema Mi-

1l;���*�:ft';It"��ag��� 'z�t nístrinho.
Essa medida foi tomada

vão do civil e comercio desta mediante multa, de Ivez que
'o cempromisso do footballer
referido com o vice-campeão
paulista sómer te terminaria
em agosto vindouro.
O destino de Ministrlnho

ainda não é conhecido.

r.UURAS E: CTlOREHA9

comarca,Maria Duarte

Dom Neça

n�IVERf;r1RI05

Dr. Bulcão Viana

Fetteja hoje a sua data ani
versaria natalicia do estimado
patricio sr. dr. Antonio Vicente
Bulcão Viana, general reformado
e humanitario facultativo.
.fi. Gazel'a felicita o.

Des. Salvio (jonzaga

Viajará, amanhã, em gozo das
ferias parlamentares, para Urus
sanga, acompan!lado de sua exma.

família, o estimado cont'erraneo e

prestigioso politico sulino, sr. ceI.
Domingos Rocha, deputado á
Assembleia do Estado.

Faleceu ante-ontem, em Bra
ço do Norte. o sr. Renato Le
barbechon. socio da firma Lebar·
bechon & Cia., daquela localida
de.
O extinto era péssoa muito

relaciona�a no sul do Estado, e

parente do sr. Luiz da Costa
Melo, diretor da Contadoria Ge
ral do Estado.
A' família enlutada A Gazeta

Dr. Afonso Veiga
Aniversaria- se hoje o sr. dr.

Afonso Maria Cardoso da Veiga,
sub-inspetor Agricola Federal, em
nossa eapital. Possuidor de um

vasto circulo de relações, quer
nC'lI me:d3 sociais ou admillistrati-
vos, qu� conquistou graças aos

detes �essoais, e, tambem, por
Para o norte, em onibus da

ter sido um defensor intransigen- mes�a �mpreza, seguem hoje:
te das aspirações catarinenses no Mana Lmhares, Ernestina Gc n

.
que se refere á sua profissão, o çalves, frei .Felisberto., Americo
·'dr. Afonso Maria Cardoso da StaIr.an, Eneias M. Quenoz, Ade
Veiga. hoje, por certo será cumu- mar Br.anco, Etienne Stawiasrski,
lado de demonstrações sinceras de J. J\cehno S?uza, Vitor Butzcke,
amizade pelos seus amigos e co' Maun Francisca Fonseca, Romeu

legas. Costa Dias .. Maria Angelica e fi-
A Gazeta felicita-o. lha, Alvaro de AlbuquerqUt�,

Em�lja Paganini, OJavia Linha
res, AlfredQ :"mdner, J. Cha,·es.
Neto, Tom Wildi, Oscal M.
Pitombo e sra. Jaoice Luna Frei- envia pezames.

Regista-se hoje o aniversario
natalicio do prezado contemmeo

sr. Higino Luil Gonzaga, escri-

Durante o corrente mez, deve
ser providenciada a renovação do
registro dos aparelhos receptores
de radio-difusão.

De acordo com o paragrs fo 30
do art. 93 de, decreto 7.1.111
de Iode Março de J 932, fica
o aparelho não registrado sujeito
á pena de apreensão,

Como é sabido, o registro po
de ser feito por qualquer pessôa
e em qualquer agencia, estação

Prof Laer- 10U sucursa�. Depende apenas d.'1
•

I apresentação
de um selo postal de

cio C. An- 2$000 e de nome e residencia

d rada
do possuidor ao aparelho.

o grande violinista p,atri
cio Raul Laranjeira

Pois «Não ha maior amor»,

��������������������������
Com seu velho e triste aSSullto,

1-
Transformou o «Imperial,

Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre Numa casa de defunto.

Pasta 5 U L B I O L
(Formula do DR. BACHMANN) -

Está em Florianopolis o gran
de viol'nista patricio Raul Laran
jeira !
Aí está uma alvissareira noti

cia, que reflitirà jubilosamente em

nossos meios artísticos.

be. já como um mestre consuma

do; dominar a arte, com uma

primorosa execução e «uma ali
nação rgorosae , como dêle disse
Oscar Guanabarino.

Vejo no seu mimoso rosto more-
enzem AHOS f-ICJJE:

ninho, uma grande expressão de con- o menino Augusto Cezar. fi
tentamento e nos seus negros olhos !hinho do sr. Altamiro GUI'matoda a luz de uma manhã clard. de
janeiro. rães, presidente da Assembleia
E' a linda professora da plana cí- Legislativa do Estado.

da.de de Araranguã, onde esteve lon- a senhorinha Natercia Aurora Dr. Artu r d ago tempo. scblraíndo-nos felicidade da .� :osta;
imensa. de fitá-la. S i IV a Gu s-

Você veiu de lá. dizendo pau nós
a exma., sra. d. Maria Rosa de

a alegri.. que paira nas ruas naturais Campos, viuva do professor João mão
daquela pitoresca cidade. Jorge de Campos; Nomeado ha poucos dias

.

Seu desembaraço e seus meigos a exma. s.a, d. Alaide Vieira, para o cargo de Promotor
gestos parecem r lubado� a uma bor-

esposa do sr. Benevenuto Vieira Público da comarca de Curi-
boleta que voa no complexos de luz f

'.

I
•

ti'banas O dr Artur' da Silva
própria dos bosques. uncionano �osta; , .

Quanto aos te-s cabelos, são ne- o sr. Osni Gonçalves. comer-, Gusmão. que ôntem chegou
gros, quisi iguais aos da Rena de etano; a esta Capital, prestou hoje
Castro. o sr. João Augusto de La O competente compromisso,

Martiniere. comerciante; devendo seguir nestes dias
o menino José Nazareno, filhi- para essa coma;-ca,

nho do sr. Jorge Coelho, Iuncio- O dr. Artur Gusmão é um

nario estadual velho magistrado, já tendo
exercido altos cargos na Ma-

CHEBAm UH5... gistratura do Amazonas e

P'!lo onibus da Auto Viação de São Paulo. 2'Sa-O! Constan.,Catarinense, chegaram ontem, do Estamos certos que Curi-
norte do Estado, os seguintes pas- tibanos muito lucrou com a t ino" BERLIM, 1O-Responden·
sageiros: Paulo Laranj�ira, Pedro nomeação desse novo promo- do á saudação de Ano Bom

Santos, Alfredo Scrveder, José toro d d do corpo diplomatic.o, disse
Foi eleita a nova iretoria a

O chanceller Adolfo Hitler:
Dreler, Eugenio Butella, H. Hof- OeseJ·a concertar o Associação Helênica «São Cons� «A compreensl'vel exigen-fmann e Eliza Platt: do sul c;he- , .

.. fi
. ,

�

seu ad o? P
tantmo», que cou assim consh- ct'a do 110SS0 povo, fruto de

garam: Oscar M. Pitombo, Emi- r I. rocure o 'd P 'd A
.

K
B

tUI a: resl ente: nastaclO at-
sens trabalhos-como acof'.-

Aniver:iari,,"se h:.je o sr. des. lio Paganini, Tancredo Arantes, sr. OIlZOl1, á rua Uruguai n.· S D'
G 39 á cipls, secretario: pyros laman-

tece com outras nações-deSalvio Sà onzaga, membro apo' Olindina Souza. José A. Tt:ixei-
.

• q,ue ser plenamente sa- .

M' 1 J
d d C dAI t f t

taras, tesoureiro: Igüe- orge se protegf'r contra as vicissi-
senta o a ôrte e t-pe ação ra e su. Jani(�e Luna Freire. IS ela. M d I' Ih

'

N' I
-

I
an a IS, conse euos: ICO au tudes de unI periodo pertu-

e advogado nesta capita , I C
.

S 'd B I
.

OUTR05 PARTEm re. onst.tntmo pyn es, arto omeu
bações politicas, tornou-se

.fi. Guzeta cumpnmenta-o. L fi I E t f no S vas

Cei. Domingos Rocha PELOS rLUBE9
azaro, sca � se a. a . finalmente realidade o ano

. • �..._ E I p.tssado» .

Lrmoense Esporte Clube �. «Cheio do desejo de viver

Da secretatiaa do Limoensel de organ ização em em �az co� as ,out�as
Esporte Clube recebemos gentil •

d...
nações o mun ta e C(\� e �.s

convite para a Domingueirra que J U IC I a r Ia tr.�alho em mbu uo etn en l-

I· - h' 15 h n.K:nto. para o em es ar e o
se rea IZ ..ra aman ã, as oras.

d li 'd dGratos O sr. dr. Nerêu Ramos, gover- progresso a lumant a e, o
.

nadoI' do Estado, sancio.lOu, on" povo alemão deseja sincera-
E'ALErlmEHTO: tem, a lei n. 60, que trata da or- mente ver o mesmo empe,

Renato Lebarbetlchon ganização judiciaria do Estado, nho de cooperação cor.fiden

tendo, entretanto, oposto o seu cial e de mutua consideração
véto ao parágrafo único do aitigo da. parte de todus os outros

98. povos».

Fiflalmente, depois de se ter

Ieit i aplaudir pelas cultas platéia>
de Paris e de Roma, em vàrio.
conc .rtos fartamente louvados P'"
la crítica mais exigente; depois de
ter deliciado o Rio e São Paulo,
Il sua terra natal, realizando corr.

o maior sucesso recitais nos tea

tros municipais daquelês dois glan
des centros; depois de uma ex

cursão vitoriosa pelas República
platinas e pC'r diversos Estados
brasileiros, Raul Laranjeira, o

incomparavel mágico da arte su

prema doe sons, também se fará
ou vir nessa pequenina Florianopo
lis, que, por r.erto,s e háde torna

grande, acolhendo e sentindo a

arte do festejado patrício.
Raul Laranjeira, que comple

tou seus estudos em Paris. foi dis
cipulo do laureado mestre Edouard
Nadaud e do grande Lucien Ca·

pet, que em França revolucionou
a arte do arco, o qual, predizen
do um futuro brilhante para La

raneji.a, lhe afirmou particular
satisfação si o seu discipulo por
ventura quizesse represe ntar a sua

Técnica no Brasil.
E Laranjeira não só confirmou

plenamente o vaticinío como sou-

A.Helênica

Deu-nos hoje o prazer de sua

visita o nosso conterrâneo e ilus
trado professor Laercio Caldei
ra de Andrada, ha pouco re

gressado da Capita] da Republi
ca, onde com seu talento e a au

torídade de sua cultura, repre
sentou Santa Catarina no pri
meiro Congresso promovido pela
Cruzada Nacional de Educação.
tendo, mesmo, apresentado uma

proposição logo aceita p�lo ple
'1ario de se aliabetzar o B:a
.1 nest» geração.
S. s .• que nos veiu agI adecer

\S justíssimas relerencias de nos-

50 not ciai io, demorou-se conôsco
em agradavel palestra, contando
lOS o que foi aquêle importante
Congresso.

'�--'..._----_._--

palavra
Hitler

deA

o secretario da
Viação

Visita "A
zeta"

Esteve, ôntem, nesta reda
ção em visita de agradeci
mentos, demorando-se em

agradável palestra, o nossofJ
ilustre conterraneo sr. dr. Ivo
d'Aquino, secretario da Via
ção e Obras Públicas.

Gratos!

Ga ..

1-
A' venda em todas as farmacias e casas

de perfumarias.
4

,-

Para anunciar
só na A Gdz�ta
QUE TEM LARGA CIRCU

LAÇA0 EM TODO ES
TADO

Excluído do
Exército

RIO. J J - O presidente da
Republica manda incluir o 20.
tenente aviador Ce rks Brunswi: ch
França, entre os ofíciais, que, por
decreto de 3 I de dezembro do
ano passado, perderam as paten
te e o posto, por terem sido prê- f

i
soo de arlUli na mio, revoltado.;.

RET�ETA r
Programa dd relreta a ser exe

cutado pela banda de Musica da
Fôrça Pública, no dia 12 do
corrente (domingo), amanhã no

jordim Oliveira Belo, das J 9 horas
em diante.
:a. Per/e: Altlir-Marcha, por

A. Souza. Second Grand, Sele"
tion From Gounods Opera Fau�t,
por Gounods, Harmoni�s Bizar
r,s-Valsa, por Dr. Oscar O.
Ramos, Frasquita Grande Pot
Pouni, por F. Lehár.
2a, Pilrte Dobrado 53 de

Caçadores, por A. Espirito San
to, l'ma baiana bonita-Sêlmba,
por F. J. de Freitas, Ao virar
certas esquinas-Fox-Trot por Ln b' d

'

,''o man e L. E. Gensler, Cha-
ve de Ouro-Marcha, por A. Bar
�elos e R. Martins, Mangueira.
..,an.ba, por A. Valente e Reis.

l-rês por dia
Ontem lá no «Imperizl»,
No decorrer da sessão,
A", lagrimas eram tantds,
Que causavam compaixão.

Quando acabou a sessão,
Parou tudo admiradu:
-De comovido, o porteiro
Tambem tinha de�ma:ado.

T. M

"
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