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o abono

RIO, 12 - O sr. ministro da Fazenda declarou
que a dernora da sanção cio projéto,';; '1:conce�
dendo abono ao funcionalisrno, é motivada
pelos estlJdos da possibilidac:je de tarnbem
concedê-lo aos díaristas e contratados a con ..

tar de j' de abril, enquanto os de quadro peree ...

"� berão de ortrrvetro do correntes
---------------�--------------------

A VOZ: co POVO Sem quaisquer ligações politicas.

CANDIDATOS A' PREFEI·.
TO MUNIUIPAL DE LAGES

Segundo nos iníorrna-am o sr. dr, Carmos'no Ca
margo será o candidato da corrente aristilianista ao car

go de prefeito municipal de Lages. disputando o pleito
contra a candidatura do nosso estimado conterrâneo sr.
Celso Ramos, pelo partido situacionista.

ANO
Proprletario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Hedator,·chefe MARTINHO CALL.A.DO JOR

-

FIO! ianopolis, Segunda-feira 13 de Janeiro de 1936 I NUM!�í\O 414III

ROMA.
para o dia 10 de fevereiro vin
douro a reunião do Grande Con
selho Facista, que estava marca ..

da para 19 do corrente.

DESRESPEITANDO UMA
intimação,foi prêso O jorna-

�� excursão do [I.,over- lista Mer�ezes Filho
� Hoj�:is 13 horas, coreia pela Araujo, que na delegacia-auxiliar

fl!I cidade ter sido prêso o sr. Her- se vem conduzindo com assir a-� I��a� ftr Ne rê � li a ln ftS minio Menezes Filho, que apare- lado critério e distinção,
- II 'LI � � U ce como diretor do tri-hebdoma- Transmitido o fim de nossa vi

dário "Dia e noite", ôntem sur- sita, prontamente o dr, CampêloCOMUNICADO N. 94 DO R.I neutra á Abissinia com o pro- PORTO UNIÃO - 121 r gido nesta Capital. de Araujo explicou nos:
M1NISTERIO DA IMPREN-I pósito ostensivo de investigar os (fi Gazela--do Correspondente) ra;.](aneraUI IIse Procurando inteirar-nos da ve-

<i -Informado da circulação. ôn-SA ITALIANA. I métodos de guerra. O sr , governador e comitiva ft n e. J"!l e.wea § Ir r�cidade dessa not�cia, fôm�s ou- "têm, de um jornal "Dia e Noite"
M h I B

Na realidade, entretanto, o ob- 'hl"g.·),am às vinte e ti ês horas em � ::JlI � 'I1IlI IS II
vir o sr. dr. Ed�lv;t" Campêlo de .

d
'

d DROMA, 13 O arec a a-" d
.

- , de i
v

1111 111 R
� "v procurei, por eterrmnação o r.

jeuvo a comissao sera ° e m- :\1dCd, tendo os acompanhado •• anHJ,ef.ll ali ' Secretario da Segurança Pública.doglio tel:gralfa que, .oo,km, as dagar sobre as possibilidades dos até ali o dr. Arlindo de Barros,
b ; D

li.!!

N
II lêr o aludido jornal e, como cons-tropas penmsu ares e entréas ata- métodos de paz. h 'd

'

J �. � Ia e o I tecaram fortes nucleos adversários, enge erro resi ente; engenheiro ,I loiiiP 'U tatasse que o mesmo circulo i com
d RaU I L ft r.!!l\\·n. Pinto, representando o chefe trále-: flagrante violação da Lei de lm-que se tinham concentra os perto lií.W &11

da confluencia do rio GAB 1\T go, e cel. Severiano 2\1hia que em- R.IO, 11 -- Foi assinado prensa e da Lei de Segurançil,
com o GHEVA. A ação desen 9e i ra

barcaram em Jaraguá. Em Ma- um "C}'c r .to p�lo sr. Getulio V. r- Circulou ôntern nesta. Capital, mandei intimar pela manhã de
volvida com a' cooperação da ar- UM DO� EX-

fra; aguardavam o dr, Alexandre gas exonerando o general Manoel em pequeno formato, a cem réis o hoje, o diretor Menezes Filho
Ih d

'

f' I"
- Gutierrez, Superintendente de Es- Rabelo do comando da 7a. Hegiãc número avulso, tri-hebdomadario para ouvi-lo em auto-de-perguntas.ti aria e a aviação ma IZOU com

0'0"-.ETES trada de Ferro S. Paulo-Rio I <T\

a retirada do adversario pE'rse-
• I "'J - Militar, e outro nomeando para por enquanto, o novo co egl via Procurando cumprir a minha

IMA'X 11\11OS Gnnde; dr. -Flavio Lacerda, en- substitui-lo o general de Brig:.tda e Noite. determinação o soldado encarre-guido pe es nossos.

Os abissinios tive.am fortes bai- DO ViO LINO genheiro chefe d" lráfefego; dr. Newton Cavalcanti, o qual fui Dirige-o o conhecido lidador gado da intimação fez-me. ciente
xas. De nossa parte tombram -rm

I BRAS
I LE' F�O Ovande do Amaral, deputado exonerado da 81, R. M. Foi tam- da imprensa do interior do Esta- de que o sr. Menezes Filho se

d d
' Estadual Paíana"ese; dr. João bem assinado um decreto exoue- d», o sr. Herm�nio Menezes Fi- opunha a respeitar a intimação.bra ua o entreo e tres ascaros.

A aviação foi ativa em todo Este grande violinista ain- Berquo, advogado chefe de S, rando o coronel Ísauro Regu�ira lho, que já orientou também um alegando que não tinha contas a

o "front". O Dc:ggiac Haile Sel- da não tOCOJ para nós, mas
?aulo Rio Grande, que vieram do chefe 00 gabinete da Secreta jornal, cujo nome ora nos eicapa, prestar á policia. Desrespeitada,

lasie Gugsa. de ac-reo com as nos a sua arte já elevada fez -specialrnente de Curitiba encon- ria GeDI da Segurança Nacional. n", vila de Orleans, de onde teve assim, uma órdem superior, tive
sas autoridades políticas no Tigré, com que o seu nome já se

trar-se com governador, o dr., nomeando-o para o comando d 1 q J� se transferi, para Florianopo- que mandar conduzir o referido

completou o emquadrament r do� tornasse nOS50 conhecido.
Flavio lavares, Juiz; Pedro Kuss, Escola do Estado l'vlêior. lis, indo residir para os lados da sr. ;v1ene?:es Filho á Secretaría

S!US armados nas tropas de in- Os estudos aperleiçoadissi- Prefeito; Ayceh �auen, ��an- zona suburbana da Pedra Gran- de Segurança, onde se encontra e

'anteria, jà empregadas no frontlmos íe.tos em PdrlS deram Olfe';!labch,d,do, p,rc"Jor tdoClomal Para anunciar de. l'erã, em pouco, inquerido.
I'

,

1 b I -d b d
. , Vfa a 10 e resl en e ()OP�- 50' na' A G .-!>

....-..._ -_ta O novo l'ornal, segundo diz,,' fOI' }'oto o que se passou,no corpo po ICla" esta e eCI o lhe unta ase e mUSIcista .
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d d ratlva 'elfOVlanos, elD? o '116, )UE TE' n ' não tem programa, servindo-se dei Aí está, o que efetiv'imente se1)0 temtono ocupa o. per elto grangean o os gran.) C> -'d> d S' d. �7
. Q M L \i\Gf\ CIRCU

d t f
' 1 ce,1 �nte ::> 10 ,cato. err0vla-

I
tOddS «as verd3des duras dos fá- passou com o diretor do "DI"a ees mes res ranceses a mal-

O P' l' LAÇÃO E\l TODO E'�-
FOI' adl'ada a reuniaHo do Con- d t' L' C ,no, tet. uarte ICes, alem ou- I tos qu� intelessam ao povo» e,- a Noite",r os es Ima�. ucten apc[ 'd d d d 1 'l-ADO Iselho o'

d L
'

Q
t!aS autoa 1 f'F, emoran O'se, pe o que vimos ;-;0 primeiro nú- ----------------

llIsse e arangelra:« ue se. '

'h h d' .JAVA .JORt·· f I'
.

L
. JqUl apc:nlS mela- ora c egan o mero,--Iambem ao sr. engenheiro

- ,.
sen Ina e IZ SI arangclra P lT '- _) d d NA L13 - Foi adiada . '1 orto OIao ('e rOl ruga a e Juão Acácio, dono d.� empreza "

qUlzesse representar a sua
'd' d' t t

•

d1 b I
. lartm J Ime Ia amen e com Cu'

A Ca---- ri) a ....a
de Luz de Florianopolis, na qual Indiscuti ....elmente o Java Jornal,escLO a n� se�l, e o

d
paIz.» ;ino a Herval. I

tem invertido o seu poderoso ca-I nas últimos dias, tem proporcion:\-arangelra Ira nos ar um na ") será CO!l- I Id d f�nico concerto que serà fatal- CAFE' BOM 50' NO pita. o momentos e sati� ação e ale-

nlel1te uma das noite das ar- ..JAVA
V (:)Cad a A 1)ia e [TI,[,oile agradecemos gria ao povo florianopolitano, cem

tisticas mais elevadas que Praça 15 de Novembro as confortadoras referencias á nos� a execução por exceleate orquestra,
Uma predição sobre o térmi� Florianopolis presenciou. Antonio Paschoal RIO, 12-0 senador Augus- sa atitude no famigerado «caso da no seu microfone, de musicas
no da guelra na Africa to S,mões Lopes, plesidellte do L'lz,»mesmo porque será sempre carnavalescas, ouvindo-se ainda ')s

Senado, declarou á imprensa, 1\ Ilecessario que se faça a treva melhores cantores da capital, nes.

respe�to Ja propalil.da convocação Jen3ét da injúria impressa, parfl se genêro.
la Câmara para ajJreciaçào dJS qu� consiga rebrilhar a luz d:!s O sr. Antonio Apostolo, dis.
vetos do sr. Getulio Vargas, que nrazõ�s" do sr. João Acácio. tinto cavalheiro, que dirige o

á Comissão Permanente cabe ape- Apenas um reparo faremos: é Java Jornal. t'!m sido felicitad s.

las pW'lidenciar sobre os vetos e inútil continuar na toada. E' pre- simo pela sua magnifica injcia�
aão deliberar sobre êles ° que é ciso primeiramente crescer, para tiva, que serve ainda de estimu-
competencia exclusiva da Câmara depois apar:::cer... lo á n05sa m0cidade.
e do SI!nado. Assim, esses veto Vá falando sózinhl'}, em sua Num dos dias desta s�mana o
só serão apreciados na proxima "luminosa" senda, até que resolva consagrado violinista Raul Laran.
legislatura. trallsferir-se para terreno mais lim- geira se apresentará ao povo
- «Só se daria o caso de con- pJ e de maior interêsse público. florianopolitano, por intermedio do

vocação da Câmara quando se tra- Então, enco,ltrar-llos'z,< na esta- Java Jornal, exe-:utan.j,) escolhi
tasse de interesse na,cional.» cada. das musicas.

�GUERR�-
ITALO-ET'IO

maticas que principirão com um

pedido da Italia á Liga dns Na·

PreparadaPARLf;, 12 - O articulist"
Tabouis, no jornal «!_.' Oeuvre}),
predisse com exatidão o inicio do

plano de paz, profetiza agora él

terminação dfl guerra na Africa
Oriental.

De acordo cem o que escreve

o aludido periodista, o conflito Íta

lo-etiope encerrar-se·á por meio
de urna série de manobras dipIo-

a intervenção federal
em Sergipe

ções, para que envie uma cemissão

'[�IO, 12-0 "O Globo" informa que em virtude da
pressão do govêrno de Sergipe exercida contra os execu

tivos de dezessete municipios, ou seja a metade da tota
lidade do Estado, está sendo preparado pelos seus dirigen
tes, um pedido dE' intervenção federal.

......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gr�g:u na hora indecisa da nossa independencia politica. Ao de

mais, a noção de Pàtria tem evoluido: que c digam ess-es milhões
de estranje iros ricos e p0bres-nos80s avós, nossos paes++que der
xaram suas cidades, suas aldeias n 1 Eme pa exausta, vindo cons

truir nas exuberantes terras brasÍeiras, novos lares, e cujos netos �

filhos -nós ++somos a expressão de uma nova nacionalidade. A {a-

econonJ ia po l'ltllca da Prece II milia é uma realidade entre nós, que a civilização contemporanea,
I � -

maltusiasn.smo incluso, com seus requintes de exteriorizações, balança,

tu ra Mun 'Ic II pa I de Ara rangu ar mas não derruba. Mas a evolução é uma torrente, que tudo invade:
não a confundamos com a dissolução.,;

"

Pelo nosso corr.espondeltte nos foi enviado minucioso noti-] primordial para a bôa pràtica do regimen, tornou-se desde os pri- Terra-Pão-Líberda,�e... lVlas falta terra a alguem nc n05&O

Clan?,. c,u�, sendo de interesse público a sua divulgação damos meiros atos de seu patriotico Governo, uma garantia, pelos meios ade- vinte imenso Brasil impovoado, onde poderá viver um bilhão de habi-

publicidade: d d d
.,

d f' d
.

E d tantes, vezes o que ora somos? Ha fome neste país, como na velha e

Ge' ti . . . . . .
qua os, o, o.mIDIO e. co.n la�ça e 'paz em ,to o o sta o, assegu-

, � 11mente co�vlda�o to�el parte. na comltl�a oficial que, rando os direitos constitucionais de lIvre manifestação do pensamento, inquieta Europa, onde as terras cansadissimas, só produzem á custa

n uma radiante manha pnmavenal, partiu, desta Cidade, para a do respeito religioso á justiça. de artilicios agronômicos, onde os r amintos quási disputam um osso aos

séde do próspero distrito de Scm'orio, ligad», ror excelente rodo- O Brasil, para seu grandioso descortino no concerto das na- cães, onde milhões de desempregados .�speram" ti�itando de. fri�, a

via ao futuroso distrito do Passo elo Sertão, para assistir a inaugu- ções, precisa de paz e paz duradoura. esmola de um calde> q:lente; ��nde eml,gra.m mIlho:s de desiludidos

ração da ponte, de solida extrutura, sobre o rio da Lage. E' deveras animador, o I, ovimento que se opera, sob a porque �ua�, te�ras, es'�o eEte.em, suas fa�lcas, estao se
.

fechando,
Durante o percurso, o observador notava um surto ele acen- saluta� in!luenci.a rIa liberal-democracia da no�a. Repúblic�, em todo I

sua �atf1a Ja uao e ma� e sim m�d�asta. Liberdade, SI, a te�o�tuado progresso, revelador de uma nova fase de traoalho fecundo o terntono nacional, onde todas as classes S01.:1a15, ao f\bngo de tão demais. O que s: p�bllca, o que "e fa� atualm�llte no BraSil exced._
e construtivo. Magna Carta, numa liberdade absoluta, vão excercendo o seu direito loque uma imaginaçao exaltada. po�era fantasiar, n?s grandes _pai-

Apezar da deliciencia orçamentaria do municipio, entretan- êlegendo seus delegados-eleitores, conforme os ditames de sua con-
ses euroPNeus , f�m aldguns dos quais atle °d peBns:U'1 con�litue u� cTIm>

to, no curto lapso de tempo, isto é apenas decorrido o período de ciencia.
a orm 1 e govetno atua o rasi existem meios mais

UnI ano, apreciados melhoramentos são levados a eleito, tanto na Nunca devemos olvidar ('I cumprimento do llever, na rei vin- que suficientes para, com órdern, termos progresso... As nossas

'séde como nos distritos, notadamente, dicação dos empolgantes principies do regimen. leis amparam Deus, Patria, Farnilia, Terra, Liberdade ...

Peb seu delineamento, as vias de c-omunicações vêm inte- Somente pela instrução, onde se gera uma das maiores fúr- As grandes comoções sociais, violentas são geralmente im-

ressando o problema rodoviario do municipio. ças da grandeza moral e material dJS povos, sem dúvida, no decur- prolicuas; imitemos a Natureza, que não dá saltos ...

O atual prefeito sr. tenente Asteroyde Arantes. com seu so do tempo, auscultando ás aspirações populares, na coordenação Nem o ditador Capital, nem o ditador Trabalho; todo a

apurado e fino trato social, sempre solicito atendia, indistintamente, dos sistemas da arte de governar, formar-se-à " base de solida pre-
ditadura é o.liosa e por isso, latalmente transitoria.i. Amparemos

a I.c:dos os excursionistas de sua digna comitiva com fidalguia e paração para vida econômica e social de uma nação plenamente orga-
o trabalho, para que o trabalhador, de qualquer classe, possa viver

gent.leza, prestando detalhadas informações, assim se expressou: nízada: porém, nunca se consegu rá tal desiteraturn, com demons- na mais completa acepção do vocábulo.

no municipio que tenho a honra de administrar, estava trações de forças autoritárias, mui c menos com apodos ou invectivas E com li educação do P,lVO, façamos a reconciliação do

em situaçõo prec arissima, c difícil seria a minha administração: ás autoridades legalmente constitui :Ias. Capital com o Trabalho, sua aliança... todos esses problemas so-

A cerca de quasi um ano, quando assumi o governo municipal, Sejamos patriotas e leais, prestigiando, sem vacilações ou a-
ciais que irrequietam a Europa desaparecerão do nosso magrul.co

o montante da dívida ultrapassava a mais de 100 contos de réis, titudes titubiartes, aos poderes pú'ilicos e ás leis, para a existen- Bpsil" ...

"impcrtancia essa muito superior ás possibilidades economicas do cia de uma nacionalidade conservadora e prestante.
CUC)3 pé t icios, a obra que vamos inaugurar pam o transi-

município, trazendo o descredito e, consequentemente, sem duvida, Julgando bem oportuno, á guiza de lige:ra andLe CJmpa-
to púbJ:co, esta pGn- e deve ser c�)DserY:ida com o maior carinho e

ameaça de uma execução judicial, por parte dos credores que, por rativa, com a devida vênía, trasladamos para aqui o que jà escreve- cu�dado, P?is. llém de ser grand� u�ilidade pura, os hah�ar:tes deste

certo, não desejavam vêr seus legitimos direitos postergados. ra, em brilhante crônica no «Correio Universal», o fcstej1do escritor P�olsPdero dls�rI.to.' ao �esmo temp�, �n�cress� adVida econolm::a ,e. so:
.
Com tão defic:ente recurso orçamentario, era impossível aten' patricio sr. dr. Mario Lima: _

j ela o m�mclplO, P()lS, q�e a aa_mlm�t�açao ,0 gover�o mumcI�al,
der se ás obras imprescindiveis, como sejam: estndas de ligação «A politic3, a arte de governar povm, é um outro assunto I co� merce�de �c�s,_ cUJa lllvocaçao dlvl,na, esta esculpida no preem

entre varios distritos, aliás, distanciados uns dos outros da<; suas ingrato. Entre nós se confunde, muitas nzes, politica com pJliticagcm, I bUlO das ConstltUlçoes, que r�gem a Patr�a e_ 0. Est�do" Po\!�O "a
respectivas sédes, para intensificação contí':1ua da vida econ')mica, e aí uma série de malentendidJs lam�nt.lniE. A Politica é uma arte I pouco, com escrupulosa honesttda�e no aphcaç'lo ,dOS dmhel:o�' p'lb,l
pois que, tal iniciativa, de carater eficaz e produtiva, inter'::�5uva nobre, elevada, guasi uma ciencia; a politicagem rasteja nalama ...

I cos, vem solvendo �s ,comprOmISSI)S da� antenores admlmstr�ções
a riqueza do erario público, particularmenfe, o do municipio; daí a Na atualidade brasileira, esboça -s� um duelo entre dois ex- nU,m.montant; elevadls31mo que,. angujt'os��e?te, cOr:lpromeli� o

necessiàade Ímperio53 d� se fazer umi\ sucinta exposição ao Governo tremísmos: verde ontra vertr.elho, sigml coatra marttlo�c fúice, credl�o e ate r:esmo a autonomIa do mU?lcI[JlO de Ararang1la ..
do Estado, que, com a resolução imediata de átos patrioticos Deus'PLtria-Familil'l cont'a Terra-Pao-Liberdade. E é interessan'e .

Tudo l�to, senh ores! como os dIversos II e horamentos J\?
acudiu li concretilação dos justificados ahceio� do povo, cuja si- nnt[\r como os apaixonado3 de ambas as doutrinas, cheios dê enfase, con.clUldos, de pleno conhe�lmento de t�dos, são frutl s s�zonados ?O
tuação, de pleno conhecimr.nto geral de todos habitantes desta co- ddendem suas i�éa5 ... Deus-Palria-Família, m:s quem os ameaça

I reglmen, da hb�ra�.democracla, que em feliz momento, com Ingtnk gnt)
marca, era fortemente agravada por er.ormes &vidas acumuladas, nas no Brasil? O Deus, catolico, da quasi unanimidade dos brasileiros I ou brat:o patrIotlco de 3 de Outubro de 1930 proclamnu a Nova

administrações a'lleriores. é um Deus indulgente ... Perdôa as irregularidades de conduta, os RepubhcÔ� II
Dentro das obras ronstantes do programa de minha admi- desalinhamentos, as dissonancias. lsse." 1' ..

nistração a que. tem reclamado especial carinho, é a que vamos O Carnaval bachallal pagã e os recasamentos falam por
Logo a?os essa brllha •.te e aplauC:1da oraçao a senhora d .

. inaugurar hoje: a ponte sobre o rio Lage, na séde do distrito de " Alice Santos Maw;], a convite do sr. Prefeito cortou a fita símbo-
<

nos...
dS;;mbrio, sobre pihres de alvenaria e tendo 19,50 metros de cum- A Pátria não está ameaçada por nl�nhum í::lÍmigo externo.

I '.:a a ponte, {Jara tlân�ito !-,úblicC'.
,primento, di\ndo acesso, nã.o �omente a pdestres, como tambem, Os 50 milhões de brasileiros que aqui vivem saberão conservar

Sob aplausos gerais, congratulado se por es�e graiJdioso em-

até veículos de grande tonelagern. integral o b!oco geográfico que o y�tusto Portugal não conseguiu dcsa- preer:dimento, US1ram ainda da Pl1avra: a prGvecla educacionista p,a'

Para esse importante melhoramento que vai ser entregue ao
fessora dona Dvnatih BOlba, Donatilo Heriel e Manod Gallles Brd-

transito público, muíto contribuiu o auxilio dado pelo benemerito tazar, que produziram belissimos discursos, e em seguida v:;brantes

,Governo do Estado». A reunião do vivas ao excelentissimo senhor rIr. Nerêu Ramo', honrado Govcr-
, Ao chegar a florescente séde do distrito de Sombrio, precedida nador do Estado, e ao tenente Asteroyde A, a t �5, operoso Pre-

por uma grandl! massa popular que tinha a sua frente'} Revmo. Pa· R
I

Ch t feito de Araranguá.
ere da Paroquil\, foram erguidos entusiasticos vivas de bôas vindas e I s ag Em nome da hospitaleira população, o prestigioso sr. Intenden-

á comitiva e, bem assim, a todos ás pessôas, de nosso melhor te distrital o:ertceu a todos excufsionÍ,tas excelente churrascad'l, ter�-

meio social, que tinham vindo de ônibus, entre elas, nos foi pos-
.� do transcorrido na mai& í erfeita harmoni::l es 'e magnifico fes�i·n.

sivel destacar: senhora Prefeito Asteroyde Arantes, Aturino Tour- Ararangu�, D zembro 1935,
nier, Donati!o Hariel, JoãO Campos Sobrinho, Max Leite presi- Do Corresrolldenfe
dente do Conselho Consultivo, �ecretario da Prefeitura Municipal,
telegrafi�ta Jo Tebgrafo Nacional, encf\rregado do Estação l\1e
teorologica, respectivamente; esc:r:vão do crime João FeIre'ra Maciel
e senh'na; o coletor estadual João T 'lbalipa e senhl)i'a; o esc.rivão
da coletoria fp.deral Antonio Luís de Freitas; tabelião JostS Maciel
e Senhora; o coletor estaduiil Virgílio; o tabelião Andréos Hübbe;
João Alves Garcia e sua filha, senhorinha Maria Batista Garcil\.

Autoridades e povo, ao impulso de intensa alegria se di
rigiram para o local da solenidade onde o sr. Prefeito pronunciou
alusi vo e brilhante dircun;o ao áto, (' qual é o seguinte:

Meus concidadãos.
Sempre que vos posro dirigir a palavra, tenho pr)r objétivo

c )ngratuJar-J'1e com o generoso P'-vo desta próspera e opulenta re

gião, sem ter outrc) intuito sinão, cada vez mais, identificar-me
coro o sentimento da gente- bôa que, hem in'pim.da, sem intelesse
slJbalternc,s, de5eja o constante bem estar da co!etivid,de; e, n-> de- t :

sempenho elas dt:hcadJs funções do cargo de prefeito deste munici

pio, bmcMei cOlIcsponder a honrosa conhanÇ'i do mandato, que
me foi dispen�ado pelo Excelentissimo senhor Dr. Governador do
Esrc.do, que, 'lda sua inconf'mdlvel atuação patriotica, vem mere

ce!] 'D] pre�tígiosamcntc, o concurso da� egrégias autoridades da

H,e!Jública e os mais francos aplausos dos principais proceres do

Oreajustamentofinanceiro
da

regime.

.
J

Hauptmarnn será
cutado

elelra.

Com tal pr0pós'to, sem embargo de criticü ju-:lic:03a, aus

clllt, Ide. os ditarnt's de justiça, seria oportuno aq:l: lembrar el1bJra er.l

lle, '. u- traço:, a persunahdade politica do impoluto republicano, que
nortêeí, com vigoroso pulso, os destinos da terra catarinense, digni
ficando assim, o traJicipnal sentimento da gente bardga-verde gue,

por sua expressão historica e geografíca, vibra na confraternização
da afinidade sentimentalista da valorosa gente farroupilha!

O excelenüssimo senhor Dr. Nereu' Ramos, cuja brilhante
e eficiente individualidade politica, se fez na vigencia da República,
da qual é, sem favor, um dos estadistas mais representativos, pela
talento, pela cultura e pela experiencia, logrou inspirar simpa.tia e fé
aos lUC aspr'am d 5a,)"::. Cê:tai'Ína sempre engrandecida no cCHceito
das demais unidades da confederação orasileira.

Republicano culto, para quem o respei�o á lei e condição

TRENTON, 11-'A Côrte de Perdões denegou o

pedido de clemencia em favor de Hauptmann.
Assim, espera-se que o indigitac10 matador do fiího

de Lindenberg será detrocutado no dia 17, ás 20 horas.
Todávia, HauptmanlJ poderá ainda:

10.) esperar um sursis do govêrno;
20.) apresentar uma peiição ao Tribunai Federal,

para a obtenção de um habeas-corpus, baseiando-se na

violação dos direitos con.stitucionais;
30.) req�lerer ao juiz Tomaz Tr(�nchard, que presi

diu o PI acesso, a instauração de um novo inquerito, basei,m
do-se na descobr.:rta de novos elementos que pódem pro
var a sua inocencia e, possivelmente, ainda justificar um

segundo apêlo � Côrte Suprema dos Estados Unidos.
NOVA YORK, II-Informa a Agencia WldJI..Í CI11

telegrama dir:gido C)111 exclusividade) que o Governador
Harold G. Hoffmann, de Nova Jersey, prepara-se pa'ra
suspender por 30 dias a execução de 8run0 Richard Haupt
mann seja ql,al fôr o veridictum 1.;0 Tribunôl de Perdões.
O mesmo despacho afirma que essa decisãJ elo Governa
dnr de Nova Jersey baseia-se, pr!ncipalmcnte, níl convic

ção de que não foi Hauptmann quem escreveu bilhetes
exigindo o resgate ao coronel Charles Lindenberg.

BERLIM, 11-0 ministro Goebels declarou á Uni- O Governador Harold G. Huffmann ordenou que a

te�j Press que, não parece provavel que o pn;sidente Adolf policia estadual prenda o doutor John jafsie Conlol1, que
Hltler convoq_ue o Reichstag antes de 30 do corrente para

serviu de intermedi�rio no resg�te, afil1l de que seja nova

a comemo:-açao. anual da f'kvaçã,l dos nazistas ao poder". mente submetIda a mter�ogatono: LJ;·g,0. notar que Conto!"
Certos ft.gmões pól"ticulares são de opinião) taln- um dos persOnJge;13 maIs em eV,I?en�l� no proc�sw a que

bem, que o Relchstag não se reunirá antes do referido I responde Bruno Hauptrnann, paruu ontem á nOIte para a

dia 30. America do Sul.

i ,,��, j
I

<li
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seguros Terrestres o

�.....

I ncontestavetmento a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS �!lAIS D::;:
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMO\1FIS
RESPONSABILIDADES ASSUM iDAS E;vI
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934 2. q ?:).O,H:OG3�H57
4.183<06.t606 l t

I

Asstnaturas

tl;��Iíi:iSí Süb·t.jlentes e i1eHu!8dí)r�� de .€\VIH";.J: �Em I'Jd120 c .. :: .� � e

t::D Bf6']!'!ilj I�O lIíQ..;!;m: � E nas jJ� i�1!iíF?is pr'�ç�� e::ir�:·. :P..:lrú s,

J..\gentsr-; em Ftotanopotts :

Campos Lobo
Com

ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MFS 4$000
t<UM. AVULSO $200

t ATRAZADO $300
� A correspondencia, bem como

os valores retotivos aos an
núncios e assinaturas devem
ser enviados ao Dlretor-Ge-
ren te Jélh'� CaHado.

REo�2Ç��, Admilistráção
e Oficinas

RUA CONS. l'vlAFRA, 51

Rua Conse lhetro iVlafa, 35 (sobrado) Catxa Pcstal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. !ELEGRAFICO ALLJANÇA

E
,...1'. li 1iI� • I'

ccntonos em Laguna e ��aj�U
SLlb"Agentes en""\ B!umenau e l_ag.:::s

pro 'os

osrec .t I' o

horas l�lc.rcad.ls

...®
.�- ._jJ

Fone, 1.656

A�\;ntcs-eerrespemhmtes
l-orto Alegre - Dr. Antonio

Bottini
Curitiba-Pelrarca Cal1ado

ForrnldavelS
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A GAZETA-FLORIANOPOLIS
----------------������ÇlIIE�m�a�u�d�ireemn�ci� Rheinganlz

I Banco de
I Jd·JSWOO eSI. o

Crédito Po- dente da Be-
pular e Agri- \ publicá
cola de Sau-
ta Catharina
(Soe. Coop. Rcsp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

A Gazeta Indica:

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica círurgíca-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamernente a R.lrajano,51

P'icne 1.618

Resideucia .-R. Esleres ]u
nior, 82-Phone. 1.285

B.

AZ DOS

Chapéus

I Deseja concertar (.;....
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Uruguai n.
39, que será plenamente sa

tisfeito.

Advog'ados
�-----

Ensino €ptllitamente o

modo seguro e inlalivel para
cura da EPILEPSIA ..

Cartas para o dr. Buchmann
Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

Dr. Miguel
B{::,abaid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

Hemotrlioídas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

Com t.d .--R. joão Pint�, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Proncrern
NO SEU Corr.prae para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDJO.

Rio, 11 - O sr. Presidente
àl Republicá recebeu, ontem, no

ICatete, em audiencia rrt.viamen- --------------------�
tê! marcada, os srs drs Artur Fer- Prisão de ventre?

i reira da Costa e Carlos Gomes

I de Oliveira, representantes cata
. rinenses á Camara Federal.
I II!

Epílepticos

Fornecedor

I
PASCHOAL SIMONE S. A.

I
LIVRARIA MODERNA I �,---_......��i�""""""�....�=_o._�4�=_'.,....

Rua;�li��:S�h���r. 8 i Carnaval vem aí �ralxa postal129 rei. auto 1004

Ir)entistas .

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE �Luiz Freysleben � Para celebrar com pompa e magnificencia �

Cirurgião Dentista Tvpographla, Estereotypla a eletrizante chegada de Morno I, a sempre pre-e��f���n:�ãMlraa��f:uo� �fc�- ferida CASA DAS MEIAS, adquiriu formidávelRUA DEODORO, 30 -

-========== 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 METALICO, RIGOr ETTO, PIER RO r e PIER
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

Para os revendedores do interior chama-com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto-
d'dmos a atenção de que todo e qualquer pe I oria de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni-

'I' �
deve ser feito d'réta!':1ente á CASA DAS ME.IAS, �� ICã. de faunacia cu de especialidades farmaceut...:as. ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADOque oferece grandes valltagens.

I
Cartas para Farmaceutico na Redação Jeste Dlaric.

2 Preço lio �uia com 1;;1 mapa a$����I� 3�j ��� ���
_

Farmaceutico

Dr. SYLVIO
FERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
D{js 16 ás 18

Rua Tralano, 21
Fone 1384

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, fi' 18
(sobrado)

Das 1;) ás 12 e das 14 ás
17 horas

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

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C{C Limitada 5·{. ala.

- CIC. Aviso Prevíoô]. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratorto Raui Leite Rio

Dr.ArminioTavares
Especlalista.emmolestlas de

GARGANTA-. NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Eor-mc âo pela faculôaôe Cle

meClicina tIa UniuersiõaCle õo
Rio Cle 1aneiro. Ex-interno,
por concurso, ÕO Hospital õe
Pronto 5e, erro e õc Assisten
ela Publica õo Rio õe 1aneiro.
rorn alguns anos Cle pratica nos

serviços especializaClos no l"ro
fessor 5anson, no Rio Cle 10-
nzlro-vnn Policlínica õe Botafo
ga -- no Hospital õe São 10ão
Batista õo Lngôa e no Hospital
l5affré·-6uin I e).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, I

nariz, cabeça e pescoço
co Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone parecular 1246

;
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

i
!;!-iiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiii� I�......-........""""".....,�-

nTelephone rr 1548 .� U Dr. Pedro de Moura Ferro
II Dr. Ricardo � Advogado.

I Gottsrnann II Rua Trajeno n. 1 (sobrado

Accacio Mo- Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor

I Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

�Elpeclallala em cIrurgia
geral

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

operações de plastica

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

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

reira Está aberta a

matricula na

Escola de
Aprendizes

Artifices

Estrada de Ferro O Tereza Cristína

tem seu escrip-

AVENIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE,3-1900

End. Teleg. «BARB'�ANCO»
Río de ..Janeiro'

Minas em CRESCIUMi\ �
.

CARV��'���E�I�i!�� �Z�Z�:�'O? E
8 (.I�:.
r

PARA GAZ I
iRe: "·MW."D�'ilFR #

.0D8����0[1t)-��BO���.O

.V· A·.,Go ai conSI.I'U!r. O

. �.
0- ODOO

o nosso conselho: �
e

MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM ::ESPECIFICAÇOES E COM ESSES 00-
.

CUMEN10S PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRurORES DE CONFIANÇA

Confie a execução de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicas

tório de [advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phoi.e: 1277.-

Caixa Postal, 110.
O Diario Oficial do Estado eslá

CONSULTORIO---Rua Tra- publicando o edital de matricula,
jano N. 18 das 10 ás 12 e

como prazo de 15 dias, para o,.,das 15. ás 16 112 horas. ingresso de alunos naquele esta- e
TELEF. 1.285 belecimento de ensino.

Os interessados deverão apre
RESIDENCIA- Rua Este- sentar-se na P ortaria da Escola,

ves Junior N. 26 munidos dos documentos exigidos,
TELEF. 1.131 todos os dias úteis, das 8 ás 12

U�_���::::::����e�da�s�14�à�s�I�7_h�0�ra�s_. �

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

. j

DE JANEIRO

• Rua Felipe Schmldt n. 2 J
.10
,OOGO.O�------.Be�.r••
I Acaba de sair do prélo
I A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do Estado de
Santa Catarinll

/

!

Editada pala LIVRARIA CENTRAL de Alberto Entres
florianopolis - raixa Postal, 131 - Telefone. 1420 - 5. ratarina

Enüer-eço Tcleqr.: "Entres"

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

O Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.
lnformações gerais sobre a divisão politica, administra.

tiva, religiosa, repartições, impostos etc.-Indicações uleis :

Serviço postal e telegraíiço. Horarios e preços de passagens
das c ompanhias Ierroviarias, navegação marítima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e llevia]. -!'o/fedidas.
B. os MUNICIPI,)S.

[nformações gerais:-Repartições publicas. Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.-lndicacões uleis: Mci'5 I

de transporte. Planos e tabelas de transportes marítimos,
terrestres e fluviaes. Distancias quilométrica.

C. INDICADOR GERAL DO COMERCro, DAS INDUS�
TRIAS E PROFISÕES.

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

D. INDlCE DOS ANLNCTANTES.
O G·3 do Es�ado de S. Catari la é a unica obra

neste gener,? que nã? significa uma simples compilaçãode anuncLOS 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
fado, coordenando a materia sistematicamente.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-�ua 15 J,!
Novembro n. 50

(EClificio raixa Agricola)

TELEPHOHE, 58

MAJESTIC H O T E L
,\�r �derbal R�Ida Silva

I\dvogado IIRua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

m;; ==:�U::=!!;:;';:::=:;';"
�

.Jes Salvio de Sá IGonzaga.
Dr. Osvaído Silva I'Sabac:k

Proprtetarlo MIGUEL DAUX

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, corri admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRJ.\1EIRA ORDEM

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

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

ADVCGADO')

RUA TRAJANO, 33
Telefont-, J287

5

r" I T POS·ltO tem a grata Iau O. satisfação de
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de
Novembro n' 24, nos altos do conhecido Café e

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

� Dr.

Renato-I==Barbosa==
ADVOOADQ

I'Rua Trajano, 2 (sob.) I
Fone 1325-Aten.:le cha- t

mados para o interior,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POR MADAME MARIE

PARA AS AFEÇÕES DA
PELE-Para qualquer ale

ção da pele tal como esquema,
queimadura de sol, urticaria,
etc., é excelente a seguinte
receita: que além de tudo é

limpa; oxído de zinco, amido
chim puro, lanolina, agua de

rosas, cinco gramas de capa
um. Mistura-se tudo muilo
bem e passa-se na pele á

noite, pela manhã limpa-se
com oleo de amendoas para
não usar agua durante alguns
dias, com isso tiram-se era

VGS, espinhas e vermelhidões.

não contenha absoiutamente I separou das gemas, cosidas tiJa. Vão ao forno para co'

materia acida. E' receita pa- c cortadas em pedacinhos. raro

ra usar tres vezes por sema-

UNGUA DEFUJvlADA
A lingua salgada deve ficar
de môlho durante vinte ,c,

quatro horas, antes de ser

preparada, mudando-se a CONCHAS DE MIUDOS
agua pelo menos tres vezes. DE GALINHA - Faz-se uma

Deve-se cosinhar em bas-: massa de batatas bem liga-1 LlNGUA ENSOPADA-,
tante agua, permanecendo no da com U!TI pOLlCO de man- Feito um refogado com cebo

fogo, tres horas mais ou me- te.ga, queijo Parmezão, íari II:1S, tomates, folha de louro,
nos. Depois de tirada a pele Ilha de trigo, estendendo-se

I
um pouco de pimenta do rel

grossa e aparadas as partes na palma da mão e forra-se no e da terra, junta-se 1 co

que ficam escuras, passa se com ela forrninhas que já de· l lher de farinha de trigo; e,
em ovos, cobre-se com fari- vem estar untadas de mantei- depois desta estar bem des
nha de rosca e vai ao forno ga e pulverizadas com íari- feita, junta-se caldo de carne,
para secar. Pode-se servir nha de rosca, acaba-se de mexendo-se para que não

quente ou como frios. enchê-Ias com um bem gui-I encaroce a farinha. Deixa-se
sado de miúdos de galinha, ferver e passa-se num pas
cobrem-se com farinha de sador fino. No caldo deita-se
rosca e levam-se ao forno a língua que já deve estar

quente. Servem-se quentes, cosida, a qual póde ser in
teira ou cortada em fatias.

PUf'IM DE ABOBORA- i Depois de ferver por espa-
200 gramas de assucar, 40' ço de 10 minutos, está pron
grs. de farinha de trigo, �O � ta.

--

Passam-se as costeietas' da
farinha de pão depois nos

ovos e novamente na farinha,
Fritam-se em gordura quente,
Servem-se com espargos ou

palmitos de rnôlho branco.

grs. de manteiga, 5 ovos, 600

grs. de abobora. Cosinha-se
bem a abóbora com uma pi
tada de sal, passa-se r.a pe
neira e juntam-se os ingre-Ii
entes, As claras são batidas

separadamente. Fôrma unta
da de manteiga, fôrno regular,

CEBOLAS RECHEADAS
+Cosinham-se umas cebolas

BATATAS COM LEITE- grandes, tendo-se o cuidado
Cosinha-se meio quilo de ba· de tirar-lhes a pele e as ral
tatas em agua e sal, c irtan- zcs, e faz-se, em cada uma.

do-se em pequenos pedaços uma cavidade para conter o

depois de cosidas. Cosinha- recheio. Faz-se um picadinho
se dois ovos aos quais tira- de carne, peixe ou camarão,
se as gemas. Esmigalha-se enche-se com ele a cavidade
com um garfo e junta-se-lhe das cebolas.
um copo de leite. Vai ao Pica-se a parte que se ti

fogo numa caçarola com uma rou de dentro das cebolas,
colher bem cheia de mél'1tei-1 com alguns tomates, refoga
ga, cem um pouco de cebola. se com manteiga, e um pouco

PARA A PELE--:-Uma ge- cortada bem fina; quando esta de farinha de trigo. Depois
ma de ovo bem batida, uma estiver cosida, junta- se as ba- que estiver bem refogado,
clara também batida igual- tatas que se deixa refogar, junta-se-lhe urr, pouco de cal

mente, mas em vasilha sepa- juntando-se-lhe em seguida o do de carne ou agua. Arru- ÇOSTELETAS DE POR
rada. Pôr, c:n primeiro Ioga r, leite misturando com as g'e- ruam-se as cebolas recheadas CO A' MILANEZA-Depois
n i rosto pescoço colo, bra- mas e deixa-se ferver um num prato que possa ir ao II de preparadas e temperadas
ços e mãos a gema. Depois p iuco. No momento de tirar I forno, cobrindo-as com môlho, as costeletas: quebram-se 3
de seca aplicar a clara. Duas I do fogo junta .se uma colhe-: polvilhando-as com farinha ovos nUM prato, junta-se-lhes
horas depois lavar com sa- rinha de salsa p.cada bem de rosca e queijo ralado. Re- sal, pimenta, uma colher de
bão de primeira ordem e que I fina e as duas claras q�e se garn-se com manteiga derre· azeite fino e uma d'água.

na.

IilI1MAGALI

Pela nossa historia c §rradiação
da Alenta

nha

E', l t; p' ',uDisse que fa� Uma povoa-n /4e 9dano.
tarei

-

IAudizIO'� i Ra ria e arei uma çaa comp e-
diofoniche politica de tame�llte 50"
E". I. A. R.

paz" terr'ada!1733.- Os homens de cõr e as milicias-s-iis-o« de A estação alemã DJA, onda

POltugal annue à exigencia que faz o conde de Sabuguza, no senti- 3 I ,38ms., irradiará amanhã c Estação d 1 ffcm:1-2RO 31,13 �

do de conser.tir que os homens de côr preta ou parda, possam Iezer programa abaixo, para a Ameri K C. 9�3!j FRIBURGO, II-Em visi-

parte, unidos nos d fferentes corpos em milicias, aos homens brancos. ca do .'3ul. ta aos municípios fluminen-

1590-0 Instituto Nacional, no Rio-O gOVêrno pro- A's 23, IS correspcnde à1 Hora do 1?,io de janeirn 20,20 ses, chegou aqui o almirante

visorio baixa decreto criando, no RIO de Janeiro, o Ínst.tuto Nôcionai 1,3.1 ? ,hs. no Rio de Janeiro e Protógenes Guimarães, que
- ,Programa de transmissão ra- t f t'

-

_l,e MU�I'ca, e nornei a seu director o maestro Leopoldo Miguez, autor 7, I ) as ] I, 15 hs, eve es I vu recepçao.
r - diotônica especialpara a D' d"t
do Hymno da Proclamação da 'Republic3, actualmente adoptado n05 23,00 Anuncio OJA (alemão, Ameiica do Sul.

rscursar: O a nOI e, no

estabelecimentos de ensino. português) Canção popular alemã. banquete que :I;e foi �:ereci-
1894 -A revolução da esquadra em 1893-0 ':0U- 23,05 A Juventude de 'Danzig: do, o. almirante pro.ogenc.s
", , .

d D b d 'I't d }'. .n est l' I �(' f" 14 d J
' d 1936 depois de traçar as suas di-

raçado Àquidaban, que a pflmeHO e ezcm ro o anno antenor �lõl ura um I vro CO,,) es e ItU,O. J\_erça- ena e anerro e "
A

l
.

f d b .; 1 SI· , 23.2Q Cantos de Hu o v.,'olf. �
, ..

retrizes de governo, ace.n-
iavia orça o a arra e seguinc o ,rumo u, regressa a,o meSIT,O

" .

g . Anuncio em italiano, espanhol e tuou:

)porto, às quatro horas da la�de, alveJado,por todas a: batenas legaes. Lan,t� B�chard Kalser: 23.3�51 português. Marcha Real ê Giovi- "O' . f " f '

.

1897-A gaerra de .f]ntonw conselhelro-,O governo NotiCiaS sobre a economia ?>lema'l "N t'" " 't I' . ,Isse que alIa � ai ('1

.

C 2� 40 E
.

23 15 UI
' nrzza. o IClarIO ,.m I a !ano. polItica de paz que e a po-faz seouir a segl.nda exped,Ição c.ontra anudo5, afim de bater os 1./'

'ntremelO. ."f limas
I T '�d E"lAI� do M,!-

'

. ,

- ,

-,
'

b
• "

'

•
••

( } _) 2400 D
ransmls<ao a ,-,. ao Ililca c!a COlJ"trw'ao CO]OClue-hostes de AntOnIO consclh no. Lrl seu commandante o maJ0r Fe- not�C1as Em � emao. . cr da o é"ra: «Matrimr;nio Secre- (.' "..... .,'

b
.

d B" 'a h" d 1\1 ta S t
'"

I

<, Wlderspenstlgen Zdhmuna. Ar- p. mos 0,-, home .. s dos pc, rtl-
romo e nt�o q��. d.cBgah�

o a on v ao o, 100ClOU ogo .ua

',d d'
o

d
to» de Clmarosa. Conversaç.ão de dos e abaixo do Estadu com

marcha para o Hltenor a a la. ,ranJa o para o ra I� segun o. a S. E. pJOf. Alberto de Sfejaili, r ,_ •

, ".'
. _

Opera de Goetz. DIfeção: Fntz
, ». '0 ': �

ele" a�a9' Impess ,ad;:,1l1� ('

DIA 13 DE JA:'-�EIRO DE 1936-:'. HILARIO Wicke. 1.15 Ultimas noticias(.:m
sobre o. thrma .A�t1"ancCJ,ml�r..o alta Vlsao, para bem serVI-lo

A) 1 30 C '
economlco». Cançoes argentinas e honrá ·10 "

1824-0 grandp orador {rei Caneca-De ordem su- portug-zuetS S' E" donceArtlo reCihea- interpretadas por MariZirim, aco-
.

., dr'} P' d
t vo.. � co a eman a. I d

'

C'
penor, e executa- o, por UZI arnento, em ernamouco, o ar oroso ? 30 C

'

(
.' mpan 1a a ao pW!10 por ·:mm('

orador e rublici ,ia ff.publicano, feei Joaquim d.o Am�r Divino Ca· 1'-'
_) °2nc4e5rtoRred�reaJhvoJ

conh- Zirilli. Noticiados em italiano e
...

,

I f d C ç , d E d
' nUilcao, a lO a uventu- A M h RIO'neca, élcru33diJ ccn"'o um do; cne es a on.eo ração o qua or. I 1

J

H'.l' . B d M. P <

' portugues. arc 1 e2 e « 10-

18.50-.f]s juntas comml2rciciS-Tendo �ido criado 0lue. ILenan'2a·OO U·I··.. a.,s:1O v!nezza.», Ainda nada! ... PI'Qssegui-
T 'b I' C

.

P" d S S I d d h'
no Inverno. :1. tImas notIcIa; S E Alb t d St ,r.

.

ri una' do c,mmerciO na rOVl,lCla e . a,vd or a óa Ia, e' / } _) 3 15 L' d
.. er O e eJam,

'f J 1876 f
'

d
' ,em aemao.. eltura o Ad' d I I' 'D d [IIMI�''§ na C"'ncomo ossem tO::"05 mpp�essos (m , oram então CrIa as as Jun- ( I ) D d'd

ca emlco e ta Ia, e eputa o PORTO ALEGRE, 12 _

fi· em.., U1 •

programa a em., port.. espe 1 a PI' d 1921 Dtas cornmerciaf'�. DJA, (alemão, português).'
ao ar an:en,to des (' . es- Ainda ôntem, apesêlr da prolon- ferencia Na-

1868 -Os exercitas alliados-Tendo o general Flôres d.e a consh�Ulção �o G�v�rno Na- gada reanião que realizou o seu

deixado o comman(,o em chefe d'Js exercitas alliados conlra o go- ---- cI?nal FasCISta, fOi Mlnlstr,) das I diretorio central, não chegou a vai
vemo do Paraguay, assume estas funcções o gen�ral marquez d-'! Ca' � r-R V ISTA Fma,.nça.:, devendo-;,e-I�e a, eo.rga-j um pronunciamento os PaI�i�o Li-
xias, do exercito brasileiro., ii:.1EJ1f. I....,. 1'\\ gan,z�çao da econOil .. a Italiana bertador, sobre a pa::Ihcação

1879--0 peneral Quintonilh.z jordão-M,orre no Rio
d t d d

.

t
cvm Imp,Oít.an,te, S \.' grnndes refor- gaucha.

d· °I Pld d F Q' 'Ih J d
,i O as a o e I n ran -

F 1c Janelfo, o genera 1 U Y oro a. onseca Ulnta�1 a o� ão, VI�- '. . .

. d
'

ri
mas. �I iniCIa m,ente plOress�r Esper-l se para hoje a resolução

c�nde de Santa Thereza, commandante em chef,e do �xerclto brasI-1 qUI � I ti ad� . .

a o r"" e nl no I nsht�to Sup,enor de ComercIO final, estando paro, isso con vo-

leIro, em operações contr", o Paraguay, no tercelfO penodo da cam- puollca de Veneza, ensmando. at�almen- cadas reuniões para amanhã c a

punha e ex-ministro da Guerra. RIO, 11-0 general João te na Faculdud(� d\� SClenclas Po- tarde.
Gomes baixou um aviso ao liticas e Economicas da Univer-

��'�IIIIIIIIIIIIII�IIIIIIIIIIIIII���IIIIIIIIIIIIII����������!!""'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�' Departamento do Pessoa� do sidade d,:; Roma. Teve tªmbem

IPara a beleza e saúde de seus dentes, use sempre I Exército acentua:1do q�le em importantes encargos, tendo �ido

P t: S II L. D I (I L visia do estado de intranqui- Chefe da Dde6ação Itôlicna pa· F&zer UI11 bom N1IL E DUZENTOS TAM-
as a U D

i lidade da órdem pública, re- ra o plano Oaw,es, a� junto á anuncio e com am- BORES DE GAZOLlNA
[solveu reduzir ao mínimo conrerencia de Londres, e apó�, O Ia d ivu Igacão só na
compativel com a situação junto a de P�ris. Academic0 de

�

RIO-II-Entraram, últi-
particuiar de cada unidade ou ltalia, é autor de varios li\"�os de G t mamente, no territorio brasi-

4
estabelecimento a p:'ontidão ec"nom;a e de finanç'ls. .A aze.;: Ileiro, procedente do Uruguaí,

_- que até agora se ob::ervav3. 11.200 tambores de gazolina.
4gg$� .. �����a�a.����������-�w�=����'��=s�__�I����������������,

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 12 DE JANEIRO DE 1936-S. SATYRO

BOGOTA', 11 -- Informa"
ções procedentes do Tuquerres,
confirmam que a povoação c'e
Lachorrera, distante 10 quilo
lometros daquela localidade, foi
totalmente sepultada em conse

quencia de grande quantidade ce
terras que cairam de cordilheira.

Considera-se certo que a maio
ria dos 'ZOO habitantes daquela
povoação pereceu no desastre.

Segundo informações fo rneci
das ás autOl idades de Tuquerres

pelo unico sobrevivente chegado
a e,sa pov()a�ão, o qual decl'lrLu
ainda que no local onde e�lava o

povoado de I,achorrera existe
hOJe uma cratéra vu!canica, qce
expé!e permanentemente grande
quantidade de cinzas'

LONDRES, 1 I - Os Es
tados Unidos e a Grã-Bretanha
concordaram em cOlltinuar a Con
ferencia Naval, caso o Japão H�

retire cid mesma, como presente
ménte parece muito prova 'leI.

(Formula do DR. BACHfvIANN)

A' venda em todas as farmacias e

de perfumarias.
casas

4;g
-

:::r._L g:t::=

AL.I
Magali - a mel�lor manteiga .. O nlel hor queijo L\pOIO-saboroso
Fabri,""'·as d�:

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO ;E BRAÇO Leba_. ttJ��"chcn & C' ia.DO NORl [--·PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO U ..... i Wl
DO NORTE

End. Teleg. A P o L o
Caixa Pos-tal, 75

L A G U N A-
7

,vvembro
Paschoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Im·
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Ultima Hora

Você sábado passado desacatou na "soiré�" do Lira.
Não poucas foram as declarações e elogios que recebeu pela sca for- Regressou a Araranguá acompa-mesura e pela rica fantasia á chínêza e que, em combinação perfeita, h· d d f '1'ornamentavam tão meiga creaturinha. n a o. e sua �xma. arm la, o sr.

Não pôde calcular corno lhe ficou bem aquela fantasia prêta, I Alcebiades Seara, industrialists,
Moreninha ocre, olhos lígeír imente rasgados, corpo mimoso, peque.'nino, envôlto na sêda brilhante do traje oriental, dava-nos a impressão! relo cnibus da Auto-Viação

de pequena vinda. d? país das "Gleish�s" e dos crísantemos,
.

Catarinense, 5egue, para o norte

!ambe!ll existia n� Clube da c�l!na uma o�tra pequena multo en- do Estado, os seguintes passagei-graçadínha, igual a voce. Era a Marta. do Rosario Peretra P S h' O
.

Dom Neaa
r05: astor c ientann, tte, non

�ç Agusto Platt, Osvaldo Sousa e

Colombo SaLino; para o sul:
Maltin Schepe, sra. Peters, Os
valdina Silveira, Olindina M. Luz
e filho.

filcebiades Seára

FOI SANCIONADO O
DOS CIVIS!

AUMENTO
A voz DO POVO

r\"l����OO��S:������� I ciosa senhorinha Nice Selva Gen-

N V· d p, til, da nossa melhor sociedade, e

lOS S' é� I a rM: filha d� sr. Euclides �entil e d.

� Republica Selva Gentil, com o

��OOOO��5I;,""Nl �����:a_;� sr. Duquesne Lima, funcionaria da
Delegacia Fiscal.

Hena de Castro OUTR05 PAI-UEm

RIO, 13 - (A's 14 horas) -«A Gazeta» -: U/�ente -Acaba de

nado pelo presidente Getulio Vargas o �ecr�to leglsla�tvo _que co�ce.det
parte relativa aos titulados, o abono prOVISOrIO a? Iunclonalismo público,
abono aos diaristas e contratados pala ser resolvido em abri!. .

O abono sancionado é o seguinte: 40010 sobre os pnrnetr.is 500$000, 20 010,
de 501$ a 1:000$000; 100)0 de 1:001$ a 1:500$000: de 1:501$ a 2:500$000-
300$000 fixos.

ser saneio
apenas na

ficando o

'
..OURA5 E; mOREHA5

Pr�ódromos
DA

FOL.IA

VE'RA PRADO

Sra. Miguel La Porta

Fez anos ontem a senhorinha
Izaura Veiga de Paiva, digna di
r�tora do grupo Arquidiocesano
Padre Anchieta.

fBZEm AH05 HCJ1B:

Encontra-se, nesta capitaJ, che
gado de Tubalão, onde é opero-
so pref("ito municipal o sr. major Está entre n65, vindo de La-
Marcolino Ciib.r�1. ges, o sr. Ataliba Costa, pr03pe-

S,. �., admmls!r�dor exemplar 1'0 comerciante e prestigioso po
e pohtIco de prestigio tem o seu

I litico da região serrana.
nome lançado á candidatura de
pref,�ito, pelos seus municipes que Cllegou de Lages o prezado
lhe tributam estima e fazem justi- conterraneo sr- Mauro Ribeiro,
ça ás suas altas qualidades de ad- abalizado comerciante naquela ci
ministrador, paro aproximo pleilo dade.
municipal.

Em agradeciment0 às re

ferencias por nós feitaf so

bre sua nomeação para pro
motor da prbsr era comarca

de Curitibanos, deu-nos, hoje,
o prazer de uma vísita, man-
tendo conosco agradavel pa- Bebidas Nacionais e Extran-
lestra, o sr. dr. Artur da SiI· geiras só NO

O
va Gusmão.

I CAFE' .JAVA
. veter�uo e sempre que- Ao digno promotor o nos- Praça 15 de Novembrorido coroa0 carnavalesco, so muito obrigado. Antonio Paschoal
Quimica Biologica do Departa·
mento de Agricultura do Estado Carnera X Joe Louisde São Paulo.

O;C.C.C.C-em virtude da
nota inserta em nüssa ultima
edição, na qual comentava
mos a grande falte que fazia
aquéla entidade nos folguê
dos carnavalescos, achando
que necessario se torna o

levantamento de sua tão u

til quão necessaria organiza
ção,--reunir-se-á, hoje, ás 19
horas, nos altos do Café Java,
onde funciona o Java-Jornal,
para tratar de aS�3Untos qUE'
lhe diz respeito.

G. Men-Conl;a o Impet'o
do Crime,-produção da War
ner Bros, que o Cine Üdeon
exibiu ôntem, em du is sessões, é,
verdadeiramente, um grande film,
pela realidade berrante ,lo seu

�ntrecho e magnifica plasn.agem
no celulóide, merecendo da cri
tica carioca, no gênero-o t.tu;arôt t, garôta,

Oh! bonequinha é.a beira da praia lo de «Campeão de 193 s,..
r,.arôta, meu amôr, James Csgnev, Ann Dvc-ak,
Tw corpo tem calor Margaret Lindsay e Rob Arrns- ,..

sem um refresco trong formam o inegualavel elen
a gente desmaia.

co.

Tenho ciume do mar O enrêdo,-o nome Contra
porque ele beija um corpo o lmpeno do Crime já o deli-
que eu não posso beijar. ne sobejamente,-é a vida de in- J
Eu invejo a arei.1. fina .

idad
.. l�

onde tu te deitas linda tensa [tlV! aoe cnmm03a e tP.l- .,j

a sorri: de alegria. rivel do «gangesters, de Chica- \

gc, a par da ação saneadora da
Sem a tua complnhia Policia americi\tla, áv:da por ex.
eu não sei brincar no mar terminar o poderio dos transvia-
�erco toda .lIegria
Rei Neptuno se aborrece, dos da lei.
O oceano fica triste G. t?nen - Contra o Imperio
quando tu não apareces. du Crime-concluindo, é um

�Dlilrlii.iiiiiiAiiiiiiriiiiiitiiiiiuiiiiiir�d.aiiiiiiiiii!!S�iiiiiii,viiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiii film notavel.
Hoje, às 1 7 horas, por Im-

Gusrnão ciativa do sr� Aba Sroulévich
gerente d:l Warner Bras, que
acompanha a pelicula, será ofere
cida á Imprensa local uma exibiçã�)
desta soberba produção cinema·
tografica,

que nos anos que se passa
ram nos de.i a mais franca

Jemonstração de entusiasmo,
levantar- se-á, hoje, da iner
s'a em que estava envolvido
..: sairá de sua séde em de
nanda de nossas ruas mais
centrais. O brinca, nessa passa
rem glorlosa, visitará a re

dação de Repoblica e de fi
Gazeta, e, tambem a suntuo
sa residem' a do Califa Féris,
J Senhor das Arabias.
Publicamos hoje mais

.irn das muitos versos de [u
venal IVer quia íes, eilio:

Acompanhada de 'seu im.ão
Carlos Danilo, seguiu hoje, p�
lo Comandante Capéla, para
São Paulo. via Santos, a fest .... •

jada «ditadora do samba», se

nhorinha Véra Prado que dentro
em breve fará parte saliente do
<cast» da Rddio Difusora, da
capital bandeirante.
Véra, a cantora que todos en

cantou com sua meiga voz, ole
rece ü-aos de fi Gazeta, antes

de seu bota-Ióra, excelente ape
ritivo.

Dr. Carlos Corrêa

(

ENLAfE
�"';.""';""",_J
;$ 'Rea]il0u"se sabado ás 18 hO-' Letra e muslei de
ra; na residencia da noiva, o en- Juvenal Melchiaàes

I�ce matri�onial da ?e�til senhc JUta, Juro.
nnha Mar eta Luz S .. veira com G 'Não posso mais viver asstm,
ir. Aloerto Hostin. Eu não consigo esquecê

Paraninfaram o àto civil por De roeê

parte do noivo o sr. Nelson Jmé E nem do meu �ambo!im .

" (Meu Deus ,lo ceo, nao posso mal,'
G.onçalves e exma. sra, e ror viver assími
parte da noiva o sr. Antonio
Z�rrarizi e exma era.

-

Este meu samba nasceu

No religioso serviram como pa--
Da gota dagua que brotou dos olho:

d h d·
meu:

r.n �s, por parle o noivo, o sr. E que por ti derramei
Agostinl-o José da Luz e exma Porque iamaís, ohl meu amôr t,
sra., e por parte da noiva, o sr, esquecere
N d G d'E Âg\ira vê, creaturauno 2\ ama ça e exma.

Neste meu samba a confissão
Que resultou desta paixão
(Pois o malandro também tem ser

coração.)

Confissão

VI51TA5

Bonequinha
da praia

prensa

sra,

Aniversaria-se, hoje, o sr. dr. Carlos Corrêa, amigo e apre
ciado colaborador deste diario.

O distinto nniversariante além de medico humanitario �

culto, literato festejado e poeta primoroso, é membro do Conselho
Penitenciario e lente de Medicina Legal da Faculdade de Direito de
Santa Catarina.

fi Gazela, associando-se as homt:nagens que lhe serão

Çlrestadas, augura-lhe sIDceras felicitações.

..

Deu nos hoje o _praLer de uma Quando eu éra o teu bem
VISita o sr. engenheiro Defeudente T\1 não querias que eu cantasse p'ra
Ramplnelli, que foi um dos cons.!lninguentrutores da Usina de Maroim e Eu só p'ra contrariar,
atualmente proprietario do Imbi- P'ra todo mundo ouvír meu samba ia

b H I
. . . cantar,

tu a ote, no prospero mumcipio Até que um dia furaste
sulino. O côro do mcc tamborim

Gratos pela gentileza. E não olhaste mais p'ra mím
(Mas. não faz mal; todo romance tem
seu íím.)l'HE!SACtl UH5 ...

Major Marcolino Cabral

Aniversaria-se, hoje, a gtacio�a
Ilenhorinha Lia Tolentino de Sou
za, de�tacado elemento do nosso

grand-moncle e filha do sr. Alfeu
Tolentino de Souza, alto funcio
nario da firma Hoepcke SIA,desta

Aniversariou-se,ontem, a exma.

sra. d. Eugenia Simone, esposa do
sr. Pascoal Simone, do, alto co

mercio local.

Brinoa quen)
pode

Lia Tolentino

Faz anos hoje a senhorinha lu
velina de Souza Martms, 4a.anis
ta do Colegio Coraçãe. de Jesu�
e filha do sr. Carlos de Souza
Martins. comissario do vapor Carl
Hoepcke.

Sra. Heitor Blum

'Dr. Heitor 1)lum

Transcorre hoje a data aniver
saria natalicía do sr. dr. Heitor
Blum, agente do L10yd Brasileiro.
nesta cidade, e ilustre presidente
do Conselho Consultivo do Esta
do.
.fi Gazela cumprimenta-o, efu

sivamente.

Aniversariou-se Bntem a exma.

sra.d.Otilia!Piracuruca Blum,espo
sa do sr.d�. Heitor B1um,presiden
te do Conselho Consultivo.

Aniversariou-se,ontem, a exma.

sra. d. Nilza Nunes Linhares, es
posa do sr. Ildefonso Linhares.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Heliete
BrüggemannViegas, esposa do sr.

Narbal Viegas, alto funcionaria
da Diretoril'. de Estradas de Ro-

I
dagcm.
l

Faz anos hoje o conterraneo

Alcides Tolentino de Souza,
-- - ----,,'onario da Alfandega, em

a exma, sra. d. Gumercinda
Cabral Neves.

a exma sra. d. Jovelina Sousa;
a menina Zilà, filha do sr. Ju

venal Silva;
a exma. sra. d. Julieta Sousa

Cidade, viuva do sr. Adalberto V· d d 't I I' t. In o li capl a pau IS a en-
Cldade;

. c:ntra.se, nesta cidade em visita Chegaram ontem, do norte do
a exma. sra. d. Zulnura Sou- .

- d SI' P Estado'. A. � -uz, N'erl' Bl'ttencourt,.

P dR' I
ao seu lTmao sr. r. a orne e- -

sa, esposa do sr. e ro 81mun ..

reira, o distinto conterraneo sr. Benhardt Burger, Leonor Baier,
do de Sousa.

dr. Rubl!ns Salomé Pereira jor- Alba Sanbwiski, dr. Bhering,
NOtUADO naJ.ista milItante na imprensa ban- Carlos Maes, Marians Seival e

Contratou nupclas com a gra· deirante e diretor da seção de � Ifredo Vieira.

ROMA, 13 - Primo Car
nera, o gigante italiano, quer
enfrentar nOVlimente o pugi
lista Joe Louis.
O manager do italiano a

firmou que Carnera perdêra
a luta com o negro america
no, oorque se achava naque
la época em com.'ições nor

mais.
Disse ainda Lois Soresi,

secretario do pugilista italia
no, que Carnera tem feito tu
do para lutar com Max Sch
n;Itling, mas que o alemão
tem evitado Dor todas as fór·
mas (I encon"tro, receioso do
punho do formiâavel peso�
pesado.

Uma renda- 1

5a illdustria

praça.

Pa!sa hoje a data aniversafia
uma. sra. d. Helena Garofalis La
Porta, esposa do sr. Miguel La
Porta. proprietario do conceituado
Hotel La Porta,

•

acacaana

Do Norte do Estado I egressou
Dr. Rubens Salomé Pereira o sr. Adernar Gom:ag'l, fUllciuna

tio dos Correios e Telegrafas.

Esteve hoje em nQssa Redação
o lir. Alcides Marques, primeiro
sarílento do Exército, residente á
rua Conselheiro Mafra, na 132,
declarando-nos o seguinte fáto:
que durante a semana decorrida
tendo, por duas vezes interrom
pida a corrente eletricn da sua

residencia, sem que saib:l expli
car a razão, foi obrigado a

pagar à Companhia concessiona
ria a importancia de 3$000, por
vês, pelo devido restabelctimerr
to.

'<';,,", --;-'"
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