
o abo
flI

-vencI
a govêrno amp

e mensalistas
RIO, 16 +-Realizararn-se breves palestras com di

versos próceres sobre a exclusão dos diaristas e mensa
lístas da contemplação no abono provisorio aos funciona"
rios civis.

Ouvimos a es'se respeito J ministro Souza Costa
que nos dísse de modo perentorio que o govêrno estuda
no momento os meio para amparar tambem aquêles fun
cionados, sendo certo que se encontre em breve uma so

lução justa para o caso.
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A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Proprietario e Diretor Respcnsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.

Janeiro de 1936 I NUMEHO 4 J 7III Floi ianopoJis, Quinta-feira 16 deo abono s€ rá a partir de janeiro

RIO, 16-0ministro da Fazenda resclveu fazer BIBLIOGRAFiA IGr;:::Qêdioso cornicio de cor\-Crll�eo pagamento do abono provisorio ao funcionalismo civil, I fr'ate:f"'iizaçao pan ..ameri- I i I
a contar do mês de janeiro, devendo ser incluido no rnes- ",Gu!� do. Estado de S" Cata-

_. i �

�

C i

mo o cheque de vencimentos fixos evitando-se assim o nna • editado pela Livraria ce! I a

pagamento por separado.' I ceFnotl�ahla dpeoucAol ber,retl� Entres. i
" segunda t Partindo da iniciativa d(" es'

i

vez publicado o «Guia do Esta- tudantes dos C::':05 superiores, N
_ JUIZ DE FO'RA, 15-Cc,'-

do de S, Catarina» -corográfico, Governo, inteletuais, estudantes e
O�eaçoeS .raunicam de Andralandia que pes-

comercial e industrial, editado povo catar.nenses realizam, hi,je, na Prefei- SÔé\S interessadas em matar o pro-Deverá reunir-se hoje, às 19 .

1 I L' 'C d t
. ,

d F d B I V'qualnena mente pe a rvrana en- á noite, fri,,<.nle emonstração U ra pnetano a azen a e a ista
horas, em s'ia séde, à Praça 1 5 trai de Alherto Entres, que lhe pública de amizade á visinha Re- enviaram-lhe um bolo envenena-de novembro, nos altos do Cale di I

'

d bl U I d O P f' "I d di
"

a iciona sup ementes no mela I) pu ica do ruguaí, evan o a I sr. re eito mUnJClpa assi- o, no Ia do seu aruversano,
Java o «4 cês», para tratar de de cada ano. deito nas escadarias da Catedral nou átos nomeando para exerce- O f?zcndeiro em lugar de ser
assuntos importantíssimos. E' o mais precioso e o mais I Metropolitana. grandioso cornicio. rem diversas funções na Prefei- vir-se, repartiu o bolo entre ,.

Os cand=da� cornpléto repositório de inlorrna- Falarão alfm dos jovens estu tuio as seguintes pessoas: Placi- crianças que no momento se en-
a çõcs e conhecimentos sôbre o dantes Luiz de SOUZé!, Jorge La- r10 Sergio Alves, fiscal da Dire- centrava em sua resideneia. Pou-

tas campu nosso Estado. Tratando inicial- cerd.i e Mario Mafra, o H, dr. teria de FiEcalização; João Ànto- cos minutos depois 9 meninos con-•

mente do Estadvem geral e,logo Manoel Pedro do. Sllveira, ilustre nio Brun0. contino do Gabinete torciam-se de dôres, O medico
nDVenSeS após, de cada municipio em par- ;'p.cretario do Ínt-rior e Justiça, e do Prefc:ito; Raul Pinho de Oli- chamado conseguiu salvar quatro

ncu'ar, no «Guia» se coligiram um membro da diretorir da Acade- I veira, chefe do oficina de con- delas, vindo a falecer as outras

I
N

m uni C i" os inlc: mes mais diversos c as mia Catarinense de Letras. certos de vefculos: A sbelina Bra- CInCO.e e i çoe� 'anis indispensaveis noções acêr- Tal comemoração cívica encon- sinha Dias, escrituraria d". Seção Varias tentativas têm sido fei-
pais da d� nossa �ida a� ninist�ativa, co: tra a sua origem na �ecp-nte,n-ptu- de Expediente 2a Secretaria; ?s-j tas contra a vida desse fazendeiro.

, A nercial, agrícola, industrial e ate
\
ra das, ,rdações dlf.I,o�ahcas e valdo de. Passos Mac?�do, dIre': .Nu escrutmio realizado

ontem'j cultural. comerciare, _ por solic Ilação do I tor da 1, azende Mumclpal: ACI1---.--------_
em Campos Novos,,, c:m, a pre- Alé� de um

.. s;.m-número, de j B;asil, c.nn a. Rússia S�v.iética, Nico�ed�s �entz" primeiro escri- I' li!

L
.

Isença do sr. dr. Nerêu Ramos, apoutameutos utilissirnos, contem a afastando, aSSIm, da Amenca do tIHOrIa da Diretor:.'! da Fazenda ua,xa oea
Gov,e�né,\dor do. Es.ta�o, e �u� prcsente edição .do. «Guia»

'.
na Sul, o tenebroso e nefasto quar- Municipal, AC3raÍ !upi. oe Ca,n- II� Inst""ltutocO�llIhva, for�m vItono:as as.:e integra, a Constituição Catarinen- tel-general do comunismo verme- pos, segundo eecnturarro da 0:- 'V

_

gum�e� �arldldaturas �s. elelçoes se e um novo rilapa rodoviário do lho. retoria da Fazenda; Ailtonio Po- II €IS l,;amer-
mUUl�lpals de março p�oxlmo par,a Estado. na esci\la de I :800,000, Na Capital da Republica, ha licarpo Ftlire, escriturario - Lan· Wl.prefeito, ce!. Gasparm� �oTZ1; e desenhado pelo sr. Oscar Sch- dias,procedeu-seaidenticasolenida- çadcr da Diretoria da Fazenda; eira Ias
para v�readores, dr. LevI , Lmh�- midt. de civica, numa afirmação, sem Dora Pedem�ira Linemann, ter
res; _Nmu ,G��nzott.o; Jose Mana A parte material da óbra é precedentes de amizade e admira- ceifa escrituraria dR Diretoria da
MUniZ; DlOn.Is,1O RI�as; Augt!sto ótima: bôa impre�são, c'1cad,:rna- ção ao Uruguai, que se torna, o Fazenda; Dulce Pereira Costa,
Bre5co�a; AtIllo Fem; Pedro Lo-

ção perfeita e esplêndidos e guardião das tradições americanas quarta escr:tural ia da Diretorié\
renzom. ábundcntes clichés. A capa, de- Je liberdade e espilitua!idade.for- da Fazenda; Marcos Nunes Viei

senhada com fino gôsto, figura a talecenáo ainda, a politica diplo- ra, almoxarile da D:r :tOlia de
({Pon�e Hercilio Luz», vista da matica continental da America do Obras Municil ais; Clara M acha-
praia do José Mendes. Sul. dr) Silva, quarta escriturai ia da

Foi deferido pelo Governo do E' uma oba qu:! honraria de País que é a continuação geo· D:retoria da Fazenda; Anad:::to
Estado o requerimento da pro- �obêio, qualquer lívreilO'-editor. grafica do tt:Hitorio brasileiro, o Ribeiro, diretor de Fiscalização;
fessora d. Maria Julia dl Luz, E il so bastará pan afirmar o Urugul'\i vivendo economica e po- Aldo Linhares Sobrinho, auxi-
em que r('queria aposer tadoria. 1 quanto ela vale. liticamente autunomo, manlem po- li"r de segunda classe da Direto-
--------------

rém, b<>m vivas e intactas as tra-
I

ri::t de In5l:ru:_(ãc, Estatistica e

O s r Batista dições e afi!lidades hi: toricas pe- Arquivo; Orlando d � Oliveira
•

culiares aos dois povos, Goeldner, diretor de Obras Mu-
I
lUZa rdo Portlinto,é pois natural o intenso ni�ipaís, tod s com o� venci-

L.......J jubilo dos brasileiros, c.,U � veem mentol det,,;rm;nados pela resolu-jno gesto altivo e ordúro das au- ç\;o S5. 66 de 30 de dezembro O sr. dr. Adclbal Ramos àa
CO 1'1CLAMA OS DEMAIS toridades uruguaias. -repelindo o último, . Silva, deputado estadual e advo-
ESTADOS A SEGU I F�EM O momtro comunisrno- a obj�tiva- gado em nosso fóro, viajcu hoje

EXEMPLO GAU
'

C;HO ção expontanea das suas vontl- para a Capital da Republica, em
PORTO ALEGRE, 13,·- mento que, assim lançado, ob!iga- Ides. .Para'

aVIão Condor.
anuncIarAcabamos de falar ao sr. Batista ria o Centro a imitar os Estados.

Ir ..._

Luzardo. O fogoso leader liberta- O Ieadei liberta?or fala C0m COMfilSSaO só na A GdZt.�tador mostra-se entusiasmado com o transbordómte ,entusIasmo, como I Pe l!i1lm aR IIe '1: nt�fim das demarches dél pacificação, sendo a medIda ora adotada a :íII eH f.j ""'" QUE TEM LARGA CIRCU
lendo declarado que hoje mesmo salvação da politica naciC'nal bra- LAÇÃO Ei\Il TODO ES-
telegr�fou aos srs. Artur Bemar- sileira. Estev<> reunida ôntem, no Pa- TADO
de�, José Augusto e Otavio Man- Amanhã, deverá ser assinada Iacio da Assembléia Legislativa,
gabeira, comunicando-lhes a assi- solenemente a át.l da pacificação, "ob a presid�ncia do sr. deputa
natura do acordo. na residencia do dr. Borges de dQ ceI. Benjamim Gallotti Junior,

Espera o ilustre representante Medeiros ou no palacio do go- estando presentes os srs. deputa
da minoria que (l exemplo do Rio vemo, sendo esta a primeira vez, dos Roberto Oliveira e Acacio
Grande frutifique, não sendo sur- depois de J 932, qU;) os srs. Bor- Mereira, e ausentes, por causas

presa, ao que êle pensa, que os ges e F lôres da Cunha se avista- justificadas, os deputados srs.

Estados do Rio Grande do Norte rão. Marcos Konder e lvens de Arau-
e do Rio dp- Janeiro sigam a con- A Frente U'nica terá duas pas- )0.
duta do sul, instituindo o g0verllO tas no governo, a da Agricultura A Comissão tomou conhecimen
de gabinete. I e a da Fazenda, falando-se que to do oficio ao sr. Governado;

Acresce.nta aq�êle ce�utado (j�e 0utros postos da alta administra-I �), Estado,. CDffi o veto a? §
mesmo Mmas pode aceItar a fo�-I ção caberão ao� seus replesentall-l umco ,do artigo ?�'. da LeI da
mula Pila, completando um movI- tes.· Orgamzação Judlciarta.

ANO

c. c. c. c.Comunicado
italiano

COMUNICADO N. 97 DO R.
MINISTERIO DA IMPREN

SA ITALIANA.

ROMA,16-0 Marechal Ba
clóglio telegrafa que as fôrças ar

madas abissinias ao comando do
liRas" Desta, tinham tomada posi
ção entre o Canal Doria e Daua
Parma rara tentar exercitar pres-
são ao nosso "front" da Somália. ,

No sector de Dolo, no dia 12, as
o General Graziani InICIOU uma

ação vigorosa contra as tropas de
"R4S" Desta.

Os abissinios leram repelidos e

perseguidos.e+O combate conti
núa em todo o "frontn.-As nos

sas perdas até agorll não são gr<.-
vcs.

No "front'l eritréu a atividade
da aviasAo é int.'!nsa.

Dr.Artur PelO
Oli ••

relra e

veira Aposentadoria

Seguiu hoje, via anea, acom

panba�o de sua c�ma. esposa, pua
a Capital da Republica, o sr.

dr. Artur Pereira e Oliveira,
aba!isado médico, Cúr,1 clinica
nesta cidade, que no Rio, por dé�
terminação do sr. dr. go\'emador
do Estado fará l) curso especiali
zad.:l de higiene e saúde públi
cas, consôante soltt:itação feita ao

Go\'êrno Catarinense pelo sr. di
retor do Departamento Nacional
de Saude Publica.
A escolta 'recaíu' em um talen

a adotoso moço) que grangecu
miração dos coestaduanos, pela
sua inegavel competencia profissio
íul.
.fi Gazela felicita-o.

Sentença
Confirmada

Na tiltima sessão a Côrte de
ApelaçãO confirmou, unanimemen�
te, a sentença do Juiz da J a. \la
ra da capital, dr. Ulysses Gerson
da Costa, cassando a salvador Ca-
ruso, medico edrangeiro re�idente
eo sul do Estado, o direito de
ftxcercer a Medicina.

.

800 CARRASCOS PP.RA
'ri-EXECUTAREM HAUPT

MANN

TRENTON, 16- Como
candidatos ao posto de car

rasco IJara a execução de
Bruno Hauptmann já se apre
sentaram oitocelltas pessoas.

O executor perceberá pelo
rápido trabaiho 250 doI ares,
isto é, cêrca de 4 contos em

1l10éda brasileira.

i-nonstruoso

A Associação Comercial de
Florianopolis e a A;sociação dos
Empregados do Comércio desta
Capital telegrafaram ao H. r rcsi
Jente do Instituto dos Comerciá
rios, no Rio de Janeiro,

• solici
tando providêr.cias no �entido de
ser completad:J o quadro dos fun
cionarios da Caixa Local daoue-
la Instituto.

•

Dr. Aderbal
R. da Silva

o resullada
do fracassa

da' Cante
r�ncia Naval
LONDRES, 16- Segundo

informa «T}.e People», os circu
los navais britílnicos julgam indis
peusavel a construção imediata de
dois poderosos n,wios de combate
em virtude do fIacasso dã Con
ferenc.ia Naval.

O referido jornal acrescenta

que á construção dessas duas gran
de; unidades será seguida de maÍ&
nove navios do mesmo tipo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IA--Fl oríanopolis, 16-1- lQ)6

�Ia nossa historia

Pródromos
DA

FOL.IA
Carnaval está próximo e Com estas declarações des

com êle cresce a vida notur- mente, o conhecido folião, o
na em nossa capital. boatos da próxima saída d

Já se nota o movimento Mocotá-vem-abatxo.
febril dos habitantes da ilha,
As sociedades festejam com A casa delabailes animadtssimos as pre··· ••

liminares para o tradicional
Triduo. A turma do morro, A casa dela é numa rua,

saltitante, déscc cantarolan
do marchas e sambas.

Os blocos e cordões se

agitam e perambulam pela
cidade. Nos galpões, as so

ciedades carnavalescas tra
balham com afinco na manu

fuctura de alegorias e muta
ções. Aquêles que, cançados
do trabalho diurno, outróra se

recolhiam cêdo, agora redo-

Na macumba de
.(Compilação de L. Nazareth)

I=AISANTO
Os mistérios de Ubanda.--
Cabôclo das Mates--S.Cós
me eS.Damião--Os figurões

em "despacho"

DIA 16 DE JANEIRO DE 1936-S. MARCELLO
1631-0s hotlaadezes são rechassados--O capitão

Pedro Teixeira Franr::o e outros destroçam um corpo de hollandezes
no logar Olsrias, hoje Sacta, distante cerca de uma legua de Olinda.

1640-Hollandezes vencidos, foram enforcados-Ba
talha naval, á vela, na altura da bahia Forrnoza. Os hollandezes ti
verun que refugiar-se no Recife onde o principe Mauricio de Nassau
fez enforcar alguns doe commandantes dos navios. Nesses combates
os hollandezes perderam u.n almirante, trez navios e 90 canhões. O
conde da Torre commandante dos patriotas pernambucanos apenas
perderam um navio e 23 peças de artilharia.

1657-0 forte hollandez de Salinas, rende-se-i-tv
dré Vidal de Negreiros conquista o forte hollandez das Salinas. E�
se forte era commandado pelo cap. Hugo von Meyer e armado com

quatro canhões que foram tomados assim como uma bandeira que
foi levada como trophéo pelos patriotas. O general BarreUo de M '!

nezes ordenou então o ataque da fortaleza de Althenar á margem
esquerda da Capibaribe, entre Santo Amaro e Boa Vista.

1860-O fundador da Imprensa Catharinense-:Em
Nova-Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, fallece o illustre cathari
nense Brigadeiro Jeronymo Francisco Coelho, nascido na cidade de
Laguna, aos trinta de Setembro de 1806. Fundador do Catharinen
se com que teve inicio a imprensa catharinense, o distincto militar
desempenhou os cargos de deputado geral; foi presidente das pro
vincias do Pará e Rio Grande do Sul e duas vezes ministro da

PETROPOLlS, 13-Manod Ora, venho de longe
Alexandre é um homem curioso. Oca venho de Minas.
De dia ,trabalha afincadamente.ca- Samba lélé,
vocando e se esforçando. A' nvi- Maxico!é,
te, porém, não pôde resistir á fas_ Minha gente, zi cambono,
cnação dos mistérios de Ubanda Zi cambono, minha gente,
e promove em sua casa animadas Samba lélé
e concorridas sessões, invocando o Maxicolé ...
espirito do nCabôclo das Matas" E «Pai Santo» continuou a

ou a proteção de S. CÓ5me e S. «invocar os espiritos».
Damião.

numa rua, numa rua
Quznem nome tem.
E parece que <1 lua,

que a ica, qtre a lua
Móra lá também.
Tem pena de mim, feiticeira.
Não se maltrata. um coracão

dessa maneira
IrradiaçãD
da Alema

nha

A policia, entretanto, conhecia
essas suas "ativ:dadesn e, a pedido
mesmo dos moradores da locali
dade, deliberou d ir uma "batida"
na casa do macumbeiro, á rua

Saldanha Marinho. A estação alemã DJA, onda
Quando a policia chegou, J'á ,: 31 ,381ns., irradiará amanhã cGuerra. Orador brilhante, director da fabrica de polvora e do arse- a

nal de guerra da Côrte, o brigadeiro Jeronymo Coelho morreu como
estava terminada a 'função" do p ograma abaixo, para a Ameri-

deputado, tendo, pouco antes, enfrentado, com denodo, na Camara,a dia.
.

I caldo Sul.
forte opposição do partido Conservador. Fez parte do Conselho de Depois de uma busca na casa, A's 23,15 corresponde à!

Estado e «era guarda roupa da imperial camara, commendador das foi arrecadado um precioso mate- 3,1.1 hs. no Rio de Janeiro e

Ordens de S. Bento de Aviz e da Imperial da Rosa, brigadeiro do rial: facões, punhais, cabaças, faro- 7, 15 às 1,15 h s.

exercito e vogal do Conselho Supremo Militar.» fa amarela, charutos, <maralo> , 23,00 Anuncio DJA (alemão,
-Em homenagem a esse grande barriga-verde, foi eregida aIec�ím! arruda, pólv�ra, terra de português] Canção popular alemã.

uma herma de bronze na praça Pereira f! Oliveira, nesta capital, por cemitério, vélas, cachimbos e cer- 23.05 Radio feminino: Filho pe

iniciativa do inesquecivel amigo desta terra, que foi José Arthur Boi- veja preta. queno -felicidade grande. 23.3.5
teux. Dentre as fotografias e inúme- Noticia I sôbre a economia alemã.

1863-0 jornal-Despertador=s-sêesa cidade.inicia sua
r.1S papeleta! apreendidas, que pro- 23.40 Entremeio. 23A5 Ultimas

publicação o jornal Despertador, politico e noticioso, sob a direcção vavelmente serviriam pua futuros noticias (em alemão). 24.00 Con-
de José J. Lopes Junior. «despschos», algumas são dignas certo siníônico, concerto p!lra viola
-------.---- de nota. Uma, poc exemplo, alu- em lá-menor de Wiotti; Sinfonia Carnaval nos RIO, 10 - A policia dáUnião de Comércio, I ndustría dia aos srs. Alvaro Machado e op.29 de Arthur Perleberg: SOa

I b grande importancia á prisão
L d FI· I-

Gabriel Fró�s, altos funcionarios lista: GeJrg Kniesiâdt, viola; dire- C U es de Franz [ubér, secretario dee avoura e orJanopo IS da Prefeitura local. Outra, trazia ção: Werner Richter-Reichhelm.
E' dl d

.

t f Harry Berger esperando
AVI SO AO COME'RCIO o nome do sr. Carlos Camacho, 1.1'l Ultimas noticias (em portu- .,t d Igdnad et regdls rol a a I-

prender em br�ve um outro
I •

•

d t dA' ã C m r-I " -) 1 30 C
. vrca e e es aca os e ernen-

,.

Avisamos aos nossos dignos assoc.iados que � Exmo. Sn�1 p:esl en e a: ssociaç o o, �. gues:,' .

oncerto recreat,lvo, tos de nOSSl set em organí- �lemento 9ue julga d� suma
Ministro do Trabalho, atendendo ao pedido telegraphico que lhe li- c�al, d °Rra a�dda C �oddr. Aira nos in ervalos: �umor do l!ltra-, zar blócos e escolher íanta- ímportancia, bem assim como
zemos em 20 de Dezembro último resolveu ISENTAR DE MUL- mo e ezen e.. o � : a; estas mar-n�ssos ouvintes transmitem! sías. Muitos são os blócos a dama misteriosa que desa

T.A ,Oi> secios desta �NIAO nos recolhime.ntos atrazados das cons- uma leg�nda explicava: Pa. ��: 2.15 E co da Alemanha. 2.3� que vivem nesse afano Lice par.eceu .desde Novembro d?a
tribuições para o Instituto de Aponsentadoria e Pensões dos Comer- tuá, aquI eu entr�gpo os

á
meus im Jung alai. Melodr�m.a, composi- Bittencourt Julieta Jorge e Li- residência de Berger e que

cianos. rmgos como o pai atu me man- çlo de Max v. Schillings segundo I' W' d' I se sabe am g!l. íntima de Luís
d » < h I d d E Wild ran an er ey, preparamAvisamos mais que, doravante, esses recolhimentos serão ou"» .

a 1 a a e .

r.nst v:>n.. I en-
com desvelado gosto e apuro Carlos Prestes.

feitos pelo Banco Nacional do Comercio. e que, na séde desta U- «Pai Sdantofi na �elegacla bruch. 3.00 Ulhm.as nOdhclas (em
O blóco sob sua direção, con- Esta dama parece que

NIAO, á rua Felipe Schmidt. n. 10 (EdiEcio da Confeitaria Chi- cansou-se e a rmar que não era alemão). 3.15 Leitura o progra- t' d té ó acompanhou a Harry Berge.�.
) d· d 10' 12 d macumbeiro, mas sim espirita. As ma(alem., port) Despedida DIA,

an O ad ag't�a .com O cton
-

na su'a vI'aJ'em ao -norte "�.Ii'i' ,quinho-30.andar , encontra -se, Íanamente, as as e as
b

.

é d
..

A )
J curso e mUi ISSlmas ou ras .

-

- I'

14 às i 7 horas, pessôa ipta .,ara atender aos interessado no assun- ugmgangas, por m, eram por e- (ale�oão, portugues .

t"
.

d 1 N' país por ocasião da articular

m is lo uentes
.

,

par IQánaS o carnava. alr
_

J
•

•

-

to em fóco, visto que, p&ra gOlar da ISENÇAO de MULT�, aMeq.... Wendhausen Stella Amaral çao do muvlmento de no,
.

f GUIAS d Ih' t
.

VISADAS as, como consegue atrair os
.

d R'? V'
'

vembro.necessano se az que as ereco Imen o sejam
«es iribs»?-perguntou um repór- IracIl. a Ibelro, era Born

_POR ES1 A UNIAO.
t

P
Bebidas Nacionais e Extran- e mUltas outras percorrem o Fem .-n .-smoFloriallopolis, 15 de Janeiro de 1936 er. .

Ó NO
.

b d
A Diretoria. -E' facil. «A gente» se con- gelras S co�erclO em usca e pa-

hcentra e para «fazer descer» a CAFE' ..JAVA dr�es adequad.os para as f�n- vermel a
«Velha» por exemplo risca-se a Praça 15 de Novembro taslas de seus blócos. O. Lll a
« emba»' e canta-se:

'
Antonio Paschoal apres1a-se p�ra recepClünar RIO, 10-·Foi descobertop Momo, o UnICO, em seus sa- pela _policia, após varias dili.

Iões. O I'oze não l!1e. fica gencIas, que Stalin enviou
atraz. O� ra�azes arreglmen- tambem para o Brasil Ida
tam parttdanos. Gurtznsteis como embaixa.
Tudo isso faz crêr que o triz clande�tina, para agitar

ca�naval nos clubes, este ano, o feminismo vermelho.
vai marcar época. --

Deseja concertar o
seu rádio? Procure o
sr. BOllzon, á rua Uruguai n.
39, que será plenamente sa-:
tisfeito.

Seu olhar é fóra de comum,
Igual não vi nenhum
Em outras que adorei.
Tipo infernal
De mulher sensacional

bram seus esforços físicos e Que nunca esquecere'.
morais e deixam seus lares
e vêm se infiltrando em nos- Qua�do passa,

Faceira e perfumada,
sas r�as, sob O desusado A turma da calçada
atropelo. Todos falam, todos Não póde se conter.

perguntam e ninguem se en- Eu só querit
tende. E' o Carnaval, a lou- Lhe ro�bar um berio um dia

cura dos brasileiros. A mara-
E depoís morrer.
---------------------.

vilha de to-los os séculos. O Prêsa a seexpoente máximo do bem es·

tar dos cidadãos. E ainda se crelario de
fála em revoluçãu. BergerQual nada!

Mocotó-vem
abaixo

I Emprestima de
Consolidação
do

Banco de Minas
IYransferen- ,Acusado

eiaGerais
o banqueiro
Morgandasédedo

Kornintern
Emissão de 1934-Titulos de Rs. 200$000-

juros 5'1.
Com sorteios em Junho e Dezembro RIO, 14-Anuncia-se que Wsahingtom 13 - A comiss!o

o Komilltern transferirá seu senatorial de inqueritos sôbre os

nucleo de agitação, do Uru- armamentos acusou o banquei
guai para o México. ro Moragn de responsabilidade di-

Essa mudança implica tam- réta e indiréta nas perdas sofri
bem numa alteração da dire- das pelos capitalistas norte-ame-

triz geral. nC!lnos.

As agitações serão feitas, O fato d·) sr. Morgan ter conce

d'oravante na Colombia, Ve- dido emprestimos aos aliados
nezuela e Ameria Central, d�clarou a comissão foi o primei
que oferecem pelas condições ro passo para os grandes fin:lD
próprias, maiores facilidades ciamentos internacionaes, nOI quais

I á articulação e ao desfecho estão incluidos os cbons» sul-ame-
da campanha agitadora. flcanos.

PREMIaS
EM JUNHO EM DEZEMBRO

I de Rs. 500:030$000 1 de Rs. 1.000:000$000
2 de Rs. 50:000$000 1 de Rs. 100:000$000
I de Rs. 10:000$000 1 de Rs. 50:000$000

1: de Rs. 1 :000$000 2 de Rs. 5:000$000
330 de Rs." 300$000 21 de Rs. 1 :000$000

330 de Rs. 300$000

Inquirido por nossa repor
tagem, Lord Capelinha de
clarou 'que o blóco sob sua

chefía, cujo nome já é de tu
dos sobejaiTIentu conhecido,
não emprestará este ano,- ao
carnaval, o seu valioso con
curso.

Disse-nos mais, que não
só êle como toda a sua tur
ma farão férias este ano.

Rheingal:itz
o AZ DOS

Chapéus
Proncrem
NO SEU"

Fornecedor

A venda no

Banca da Brasil
8-2 9

IMAQAL.1 "MAGAL.I-MAGALI
---------------------------------------------------------------------�--

SÓ Magali - a melhor manteiga • O nlelher queijo �pOIO-saboreso
Fabricas de:

PRODUTOS LATICJNIOS, EM TUBARÃO IE BRAÇO
DO NORl E-PRODUTOS SUlNOS, EM BRAÇO

DO NORTE
Lebarbenchon & Cia.

End; Teleg. A P O L O
Caixa Postal, 75

NL A G u AI7

- .'!.. --:......
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CA·SA
--

IRMAO
1Ni!P"AVAVA� TUFFI AMIN 1& IRMÂOS----
m O maior elnpóri�'-de sedas em Santa Catarina
� ����������������������������

�
� �Nl-!A v. EY.CIA. I/lESMO VERIFICAR EM NOSSA

�
�
i
��� 10 anos

T
:

QUER V. EXCIA. SURPREENDER AMAVELMENTE
A SUA ESPOSA, A SUA IRM� OU A SUA FILHI-

. NHA COM UM PRESENTE DE FESTAS �

Adquira na nossa casa um côrte de
veludo chiffon francês, ou da belissima

PEAU DE GAZELL.E

llNl-fO, IM I
IRLANDEZ
PARA hOMENS contos
linho de
belga

EM
Cretone

de

stockcôras

LUVAS DE PELI-
perrna-CA DE CABRllO

CARTEIRAS nente
FINISSIMAS

CASA A EXCELENCIA DOS TECIDOS E O EN-

CANTO DA PADRONIZAÇÃ() \10DERNA, ALIADOS

estampadas
�--�

de prefe- Crepes
de finissima

• estamparia
rencras �--�

e de casacas
de peles

triunfos I �--�

I Renards LI
----'

Sua filhinha, radiosa em sua juventude, desabrocha para
a vida elegante na sociedade, Não lh'a entristeça V.
Excia., negando-lhe o maior realce de sua formusura.
Em nossa casa V. Excia. encontrará o que ela deseja.

.
r .. _. i

� O magestoso prédio em que está ins-� A CASA TRES IRMÃOS, é a única que vende aSSUQS
talada a casa comercial que é o 'I mercadorias 20'/. mais baratc que as praçasd Rio e São

orgulho do povo de U Paulo, visto serem as suas compras feifasodiréta inte

_.....�.��������i.!JcJI--

G U E R R
o=------------------.----------:_-_-_-_- --:::.G" --------

•
• W •

•• E S T AMP A FI I A C�SAeOS DE PELE E ••
Seda Larné de 6$500 P)r �$500

Z
RENAFIDS

Seda Pelica C[50' cures de 7$ For 4$500
Crep Mongol todas as cores de 10$ for 7$500
Crepe Chine Gloria de Seda, sortlmento de �:O .....

cores d 8$ 1 or 5$000�
Crep Marrocain, e sortimento de 40 cõres de 9$ ,) 6$500

.....Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12'� • 8$500
Toíl ele Soie Cf todas as cores de 7$5.. 5$500
Seda Pelica estampada de 10$ ,. 6$001) 1&1Toil de Soie estampado de 13$ .. 9$000
Seda listada moderna CI diversos desenhos de 10$ • 7$000 •
Sultaneta, sortimento de 40 cores de J$ 6$500 ....
CREPE MONGÚL FRAC�S sortimento comp'eto de

todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese .

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

NOIVO, NA MAIS RóSE.<\ QUADRA DA VIDA, QUÃO SA-

TISFEITO Nl\O SE SENTIRIA V. EXCIA. EM FAZER CON

TENTE A ELEITA DE 'SEU CORAÇÃO I ENTRETANTO,

O ELA SONHA COM LINDOS VESTIDOS CONFECCIONADOS

ii I�M A�OSSAS S�DAS PARA ESTE VERÃO ARDENTE

•
G
•
•
..
•
a
•
•
o
"

A ,
•

10$0(,01&1
II 6$0(1)

• 6$000 I--
• 10$0)0

III
..

Drap Jde [seda sortimento de 20 cores de 24$
.

Por 17$000-=

(I) Peau de Gazelle, sortlmentojde 18"cores de 35$:· 20�ooo .-
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$" 17$000 E� Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$)1 19$000

� Crep�Amôr, .sortimento de 10 cores de 24$» 15$000 C) Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade CI)� Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$:. 11$000�A 30 cetms. de comprimento de 35$ por 2�$000
� tJIt Crep Piqué superior, sortimento de 1!=í cores de 18$ » 14$1)00V, Carteiras Finissimas ultima palavra de c 115$, 30$, 35$, 40$,
� � Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$ • 16�ooo 54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000 C� Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$ » 40$;)00 G) ai Capas*â:�rracha
� f:.ta�parla das mais :rloas. mal. modernas do RIo, São Ptlulo c:&. I--
��� C

encontrar·••·lo s6 na Ca.. TRES 111MAOS ,... "apa de borracha para senhoras de 120$ Por 1 00$,)00

CC
� � OI ..Jem,. ,. ,. ..» 160$» 120$000
� Crep Podange Estampado modernissimo 13$000·- Idem:& ,. � • finissima de Z008 » 180$000
� ... Crep I�on&ol Estampado Idem 12$000 -:: Idern > » impermeavel de homensde 220$ » 80$000
� TU' Crep lmgenes Estampado Idem 12$000 �

. --f4W'1'Y" •

!� • Crep Estampado de 14$, 16$,118$ e 20$000..... Melas Moussehn
..

' >

��� W:o. Morim d:*tG::*s e opala II1/II
Meias Mousselln ultimo tipo modernissimo 9.p, 10$ e 11$000

_....� �v Chi/fone/e, as melhores meias ao Brasil por 14$000 _..�

�� O· MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 = Meias de seda natural, reclame 7$000

1°:'a:� Opala fina de todas as cores de 2$ :& 1 �500 Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500
� mO Opala Superior 2$000 e 2$'200 1:1: Meias de seda Tango 4$000

� . .

� I Gravatas, sortimento sem igual por preças fantasticos 1c:J
��AE��--- �.... ���������

•

'''IUI.
"

AI
�.

o
hI
fi) Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernlssímo

de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, 18$, 20$, 22$, 24$, 26$ e'Z8$
Linho��etone

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por
Capa de pele de
- Renard de diversas qualidades de

O
dem, idem idem de

[iÇ'3E;CW:::X:
Colchas de Seda

� Colchas de
..
seda com 3 bicos

Colchas de seda com franja
- - �.k._�

Linho Irlandez para homens

550$000
150$ Por 110$000
100$ :& 50$000
200$ » 100$000

36$000·
40$0(,)0

13$
8$

8$
16$ LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura

Linho de cores de 2.20 ms. de largura
Cretone meio linho 2 ms. de largura de
Cretone 2.30 ms. de largura
Cretone de cores 10 114 de largura

Luvas-';�:;tei ras

16$000
24$ e 20$000
12$ Por 9$000

5$800
6$000

Sedas ultra modernas!

.

..". . __ .... ,

·0••
II-e

·Z•"
°w
s
-

I-
II
O
fi)
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I� 1\;/laLtri2:: FL.ORIANOPOL.IS ����F1111'aes em.·
BluirlenaU _

.

..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �
Mostruario permane�te enn Cruzeiro do Sul

Secção !je Secçaolde Secç�0 de t;\\1
FAZENDAS: ��J. I' r.�PDD A rr� tc ,

Fazendas nacionaes e extrange'ras �arailt(!rnos 1 _.,nl1.'-.)l:.l";:'. MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerlcíar madeira �
Lonas e Impcrmeaveis Material em geral para construcções: Machínas para officinas rnechanicas tjt.!1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para porras Machinas para Janeiros - [1]
Roupas fcitas e janellas, tinta Machinarios. em geraJ para a lavoura: 'arados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

�Linha para cosere sergir FO?0es e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lvlotores
.

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos' dc"'danfa(- talhe- electricosm�.Sabonetes e Perfumarias res Material em r&eral para transmisaões: feixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correras de couro e lona
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

IToalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �
� Ct-arutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Emp • .:3za Nacional de l'Javegsção."Hoepcke"--vapores "arJHOEPcke'.', "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite lV'laria" - Fabrica de Gelo aRita fll'1al-ia" - Esaleir "Arataca" ���i7.á..V.4?b..qZ&��������l����������I��r��t����������������AVA�;
G G.e.o�G. G �O��e$G�a�

,,"w=-< - ri

IA GAZETA
.: I Adotar Sch\varz DIARIO INDEPENDENTE

eJ Companhia "Aliança da Baía" I
= �
• FUNDADA EM 1870 I
I seguros Terrestres e Maritimo I
;; Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil r

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 SÃo

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS iJ.-496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.014�063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Não será devolvido o originai;
publicado ou não.

O conceito expresso em arti

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

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiõiiiliiiiiiiiiiiiiíiii iiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiãiiõiiiiiióiõiiiiiiõi-.;;;;;;;;;;;;;__iiiiiiiiiiõii� da Redacão.
.

,

Agente de Vapores
Encarrega se de clessiíicação, medição e EMbARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó
ros, etc.; cercaes e mercadorias em geral, para qualquer

"porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços IT,odicos

FRANCISCO SANTA C!.TARINA

REDATORES DlVERSuS

COlaboração
gI!II

-

-====:::t.=.

Assinaturas

.-----·��•••e���r� iiI_1I!IiIIII!III_!III....__IZ'i....� 1Mi1lli1��;iB;_CL'ill....IlilRiIl..._!JIi.tl
Agentes··ccrrespondent81

�j
l-orlo Alegre - Dr. Antonio

rn B��

� --N-ã-o tlisculam ======-_-1 CU::b:ST�;:ar::��I:::
� CATARINA:

b,raranguá-Jaime Wendhauseb
AnitapoliS-Anibal Paes
L\ngelina-_;_Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martinianl) Hilario

Brinq"Jedos; Louç·'� s e Bom Retiro-.JoaquimSimões
Artigos de presente, e Canoinhas-Pedro Tor:es
eletricidade, acaba de Cruzeiro-c-Osval-le Pereira

• receber grar.de novida- Curitibanos-Enedino Rosa
� Cresciuma - Dinorah Alves� des-- Rua Trajano n. 8 - Tcl. 1.428
D ��
a ;;.';,aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiliiiiiiiiiiiiiíliiiíi�__i.iiiiiiiIiiililiiiiiiii;.;;,:,m;Uiiiõiiíiííiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiã_iiiiiiiiiiõii� I tajaÍ-Evilásio Heusi

-[ O Toinvile-Xavier Schenk
� I • I Lages-Hossanah Neves

• I Forrnidavels lortelos proprlos, Ires vezes • I Laguna-Francisco Chagas M<:-
� por semana, todas as segun· ��...Java _Jorna I chado
- das, ter�ls e sextas·!elras, �1 Mafra P T CI di

I � Praça 15 de Novembro, 26-'-sobrado - Fone. 1.360 Nova T-'re�ft�João j�stArcher

I
Extração com globos de cr�stal.

�1 PRIMEIRO E UNICOJ0RNAL FALADO NESTE ESTADO Orleans-Edgar Matos

t::fJ Porto União- Hem inio Miles
A rnáX i rna nsura e honestidade, pois, os ser- tJ..�,

Duas transmissões dia t ias: pela manhã e á noi te Rio do Sul-Aristides Melo
tel08 são presenciados pelo povo. � Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Granje� vendas f

São JOSé-José Costa Vaz

tJ..\t "fj maiores Íucros S. Francisco Guaracy Goerwen
� �,��11 São Joaquím-João Palma
l� �] Caixa Postaj, 43 Fl.ORIANOOPLIS Tijucas-Osvaldo Ramos

���"••--------==O_",•.@i��'t/ - Tub�rão-Joaquim Faraco

Apentes, Sub-Agentes e Reguladores de �varias:em
':1 Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangelra,s.

�gentes em Floianopoli�:
. �

: Campos Lobo & Cía.
19 I.:,

• Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, �

G TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA :
:: Escrítórios em Laguna e Itajaí I '

! Sub-Agentes em Blurnenau e Lages �
• O
:••••�.G.�--------.--------o...e.e••

lodlJs os Estados

Ateníae bem!
@

I Agencia Made."na de Pu

bl'icações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

II
. Federal e possue a carta patente n. 112

SIPP�:;RI MACHADO ,�\'\�
lfIO::!ilTU§ ���� jlrC::S
BÓCA � espec.ais e

Raios X
Diate'flnia

�4.� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

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

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente JaIro CaHado.

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

,

t

'----�---

A CASA QUE REALMENTE VE�DE BARATO
E' PI. CASA MISCELANEA
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A GAZETÀ-FLORIANOPOUS

A Gazeta Indica:
Médicos
------------- .._�.. " � " ----

Advogados

LIVRO P,iDiSPET\SAVEL A Tore'": =-LA 'sL'A
I

Gf?ANDE UTILLADE lr-:FG:\MA! 1V/\

IPORTATIL E CON1F L' TO
'

o Guia abrange os seguiotes ascuntc.s: li1\. O ESTADO DE S. CATARL '.\ bVl OE �Al . "��:::"'��C?'=:=-�=�'������������5�
Informações gerais sobre ;) 2ivi<50 p,NicJ, adrt,in�st: a" Itiva, reJigios3, rep irt.çõcs, il";:mlos etc.- ;,.(i<ações uleis : I ���l��l�-- �;;�l����

Serviço posta] e telegralico. I Lr"lr;os e í r ."S d rassaguls �d "f" • "S,� c'"

I'as c ornpamuas errovrana-, ravega '"\,) ,; "Li 'r.,' (; aPj:1 e
, [j :: 0'l t".!Zfl"1l � ". a "'i�

err-pt-zas de transporte Lrrc�,rê c r:J\.<�; --: lél:.Ja:'. �� � ���' � � � V d
'

B. OS MUNIC:PI )S. '\�� =r .....==

Escl'iptorio:- �ua 15 d� Informações gcrais:-R ;)arl;�õ,-" r: b;',CéS, f:.l._SS cia,õ. s, ,4,:1
N 'I' H' I II \,:'"t:,��.]ovembro n. 5u I; isntu'os, ospitais, mprensa etc,--lna'icnç.Jc;s uici«: IVe'ú5 .:� ç

(Eàificio Caixa Flgricolc) de transporte. Planos e tabcLs d- transportes rnar.timos, a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre-
terrestres e lluvraes. Distancia. qu;Lm�"tr:ca. ferida CASA DAS MEIAS, adquiríu formidável

C. IrJuleA�OR GERAi DO Co. M ::RC['), D.\S INDL'S' stock de dl tigos carnavalescos,
TRli\S E pr· OFISGES. E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico

I A Capilal--H Os M rnicipios na orclf'm allabetica. para todo o Estado de Santa Catarina, dos aía-
-1II Anunciantes fóra do Esndo. mados lança-perfumes EODOURO, RODO e RO-

D. INDICE D 1S ANLNl') ·\NTES. DO METALlCO, RIGOL ETTO, PIER�O! e PIER.
Advogado r O G'5 elo E�la�o de S. Catarina é a unica obra HOT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

Rua Com. Mafra, 10 (sob.) � neste genero que não signific.: uma si.npt. s compilação '1'1 Para os revendedores do interior chama-
Fones J 631 e 1290

I
de anuncias sem sistema, r cr(�m c oleciona tudo que se ter- 1110S a atenção ele que todo e qualquer pedido

-=o, _ _ ....=,=�=_?'- - na indispensave] ou util para u n indicador seguro do C')- I ��1 deve ser feito diretamente á CASA DAS MEIAS,.--_.

-'�-�""�-II
mercio, das inriustrias e da ,,;21 em gcr ,I d,� todo O Es- '"� que oferece grandes vantagens .

. 'es Salvlo de Sá : fado, coordenando a materia sistematicamente. \\1 2�"-"
"

��'-�-""'" ���'��Gonzaga ACOMPANHA-O UM. NOVO MAPA DO ESTADO [���,S:�j��\t�J��};;}----' ���

Dr. Osv,aEj'do S'llv::l. fi Preço dJ Guia cam c m7;J� 4!El:)t� g{f�"�,V";'l'.i;;',;f",,<,�,;ij,·"';··,>:S!I'),,;lêf,�,,����,@l.� .

-

9
� --:. ��-�·S'����.�;�;;t!;,��%Ii,(""'��'Y'k1'��!Y�'�����·

Saback 111'1 �::. ,ªi' ,,,

i '" --r
""

��,0.1" "',"I.">'j.>il �t��� aí. a:';lll -/iP
,

I' , \Sy , - � �� !:'i:i I;'l """" � 60fIII 13 •

ADVCCiADO, .il�'" .""'"""'''
......

-�=-''il�='==? e=''''���l
.,:' ""�,,m7__"Z""m""_ - �
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Dr. Casar Avi la

Ex-assistente do

IDr. Cesar Sartori

Clínica círurgíca-operaçõe s

Das 3 horas em
.

iante dia
riamemente :1 R.II ajano,51

P\Lne 1.618

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

Dr. Miguel
BI:::>abaid

Clínica Gera! -- Vias Urinarias

Hemotrhoidas: - Tratamenl o
aem operação e sem dôr

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

Com ",(# .--R. joão Pint:::, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás J 8 horas

Dr. SYLVIO B. IFERRARO
Clinica de Crianças--fvlo
lestias de senhoras -- Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroierapla - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

'Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em metestlas de

GARGANTA- NARIZ - ou'

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaõo pela faculàaae õc

meôitlna üo Uníversiàaae õo
Rio ôe 1anrziro. Ex·interno,
por concurso, ào Hospital ae
Pronto 5( t arro e co Assisl'en
ela Publica ào Rio àe 1aneiro.
rom alguns anos àe pratica nas

serviços especializaaos no Pro
feesor 5anson, no Rio ae 1a·
nelra ..no Policlinica àe Botafo

ga 00 no Hospital ae 5ão 10ão
BatIsta ao LOÇJôa e no Hospital
BaffréooBulnle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, g1rganta,
nariz, cabeça e pescoçt)
:0 Hospital de Caridade
áe Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone parecular 1246

. '

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Dirdo-
ria de Higiene deste E.stdo, aceita ICSpOIlSL bilidade técni
ca de Iaimacia ou de especialidades [arrnaceutir as.

Cartas para Farmaceulico, na [(dação d.ste Diari:.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado AV!:.NIDA RODRIGUES ALVES, 303-331

TELEFONE, 3-1900
End, Teleg. «I)ARBr�ANCO»
Río de Janei'ro

Rua João Pinto, II' 18
(sobrado)

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado.
Telephone n' 1548 I
A�CaciO ;:-i

t

re i ra tem seu escrip- !
�

tório de advccacia á rua I
Visconde de Ouro Preto,

i
n. 70. - PhOJ\P� 1277.-,

I
Caixa Postal, 110. i
__�O"���=-=' I
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Proprtetario I\I1IGUEL DAUX

Estabelecido com excelente prédio de contru
ção moderna '2111 cimente armado. Agua encanada
em todo? os quartos com janelas para as ruas Tra
jano c C'onsclhciro Mafra. Espaçosa terrasse em cí
ma do 30. andar, con: admirável vista para o mar

e cidade.
Eijí�;;;d� �e!:J UVAAR!A CftHRnl (!e /,:: nfo En�res
florianopolis - ('oixa Postal, 131 - Telefone. 1''1.20 - 5. ('0;0 .. :na

Enô er-cço Teiegr.: "Entres" TR \TAMENTO DE PRI,V1EIRA ORDEM

Dlarias a pe-r-tir de1o$ooo
O rJi ELH0R HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIAI'JOPOUS Santa Catarina

TELE(?HOt-�E, 58

D I d' A
•

r. VO Aquino
Advogado
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Um estudo sabre Hel�riat
no "Je suis parlout".

"O Ifteu amiga Litwinaw"
quer a guerra. Cama 'ai
fundada a "Fr'ente do Pa�
"0"11 Amizade repentina
aos "burguêses pacatos"

seus docu
mentos

POVODOvozAOs candidatos aprovados e clas
sificados no concurso realizado
nesta capital, dara provimento dos
lugares de guardas da Policia
Aduaneira da Alfandega de FJo�
rianopolis, deverão apresentar os

documentos abaixo mencionados,
sob pena de serem os seus nomes

retirados da relação classiíicative.

Nossa Vida A prisão do jornalis
ta Menezes FilhoTrajano Margarida

Passa hoje o aniversarie natali-
Paris, Janeiro de 1936 Especial para A GAZETA cio do talentoso e festejado poeta

(por via aérea) Folha corrida do [uizo Fede- conterraneo o sr. Trajano Marga-
, ral rida, funcionario da Diretoria de

Um. dos POUC?S jornais francêses que reconheceram e comba- Interior e Justiça e nosso aprecia
teram o

.
perigo da «aliança amistosa» com a União Soviética, o todos os candidatos aprovados do colaborador.

se�anano /e suis parloui publicou ha pouco um artigo do seu diretor excéto Ari Garcia, Edmum\c A Gazela augura-lhe lelicida- Do sr. Altino Flores, presidente da A. C. I. recebemos a

Pierre Caxotte sobre o perigo que ameaça á França per parte de Heusi Junior, Jati Rúcergt', Adal- des. seguinte nota.

Moscou. berto Sleger e Euclides Batista «Enfermo desde o dra 3 do corrente e, portanto, alheio
O snr PI· rr C tt d I d da Silva. 1 Aniversaria-se, hoje, o conter- a c teci t d ·d d id t dA' C

.

.

. � e axo e escreve o susto que evou, quan o
os a on ecimen os 1 CI 1 :!, o presi en e 1 ssociação ata"

o s?r. Hernot, mlms.tro do E�tado. que exerce ainda as luncções de
raneo o sr. dr. Adalgizo Gallotti rinense de Imirenia só ontem teve conhecimento dI p.isão do) jor-

malTe de �yon, presidente honorario da Liga pelos direitos dos ho- Registro de Nascimento Kaerig, abalisa::lo clinico. nalista Menezes Filho, diretor do Dia e Noite, (fáto esse ocorri-

m.ens, presidente honorario da União dos Amiaos da R'lssia Sovié- F d
do na vespera], e, ainda assim, p,Jrgue o leu nas colunas da fi Ga-

dI) esteja hoje a ata aniversaria
tica e e outras associações «bolchevistas» de salão, bem como a Manoel Eloi da Silveira, João zela. Nenhuma comunicação, nenhu n pedido de providencias che-
d I h

da graciosa menina Edi Blum,
e corone onorário d'um regimento do exército verrnel'io, discur- José Areias, Osvaldo Calixtro de filhmha do sr. dr. Heitor Blum, gàra até então d seu; ouvidos, Foi quando, descendo de casa, ap�-

sande no Congresso Radical-Socialista, realizado em Paris sob a Lima, Mieuel Domin�o5 de SOU- id d C 11 C I·
nas convalescente, naquele mesmo dia, p, m., sem mais detença

.d
... n I?r�sl ente o ouse no onsu tivo.

sua presi ência, disse entusiasticamente: za, Togo Jc Brasil Sepitiba, 1\1a- promoveu uma reunião especial di diretoria d,i A C. L, cujo, mem-
«M"!u amigo Litwinows c..

rio de Freitas Noronha, Licerio Aniversaria-se, hoje, o bacha- bros foram convocados verbalmente, dada a urgencia do caso por

, C? snr
..Herriot cobiça o alto cargo de Ministro do Exterior Camargo, João Bat"sta Es,);ndo. rela-ido E'llanud Fontes, Iuncic- tratar, O socio que se proatilicára a r .alizar essa convocação só

� u� governo vindouro, Mandará marchar os lrancêses, obedecendo la, Djalma Seler, 1\1.igud Romão nario do Bancu do Brasil. encontrou a tempo 05 srs. Abelardo Fome.::a (vice pres.), Armando
as o�dens -ie Londres, contra a Itália e tambern, obede icndo aos de Faria, Nerval Pereira, Narbal Simone (lo secr.), e Sebastião Vieira (Thes.), os quais, constitu-
desejos de Moscou, contra a Alemanha. Tolentido de Souza, Frederico Ocorre hoje o aniversario nata- indo maioria, com o presidente, resolveram que a ação regular s:'!-

A f�rmação da Frenie do Povo que abrange, na França, Manoel da Silva Ju�ior e Ade- licio do sr. lndio Catarinense ela ria �:fétllar uma petição de habeas corpus em favor do confrade

t�dos os partidos, começando pelos radical-socialistas até os comu- mar Bittencourt Tolentino. Costa, do alto comerei} local. pr .so e, segando constava, recolhido vexaloriamente a uma celu'a

n�<tas, era desejada e preparada por Moscou. A entrada dos comu- fnZEm ANOS HCJ1E:
comum da cadeia de São José. Dessa providência legal ficaram in-

n�st�s transformou o antigo blóco da esquerda-uma união de eo- Atestado de bôa conduta cubidos os srs. advogados e nossos consocios Abelardo Fonseca e

clahsta� e radi�al-so:ialístas-na «Frent� do_ Povo». � vontade dos I .

a senhorinha Dorací, lilha do Armando Simone, os quais, d 'pois de coligidos os elementos
, comumstas anima a essa frente e o seu interêsse nas eleições determi-I

Pedro de Freitas Cardoso, Me- saudoso conterraneo major Jose C. basicos para 1. aludida petição. só não a levaram a termo em vir-

na tambem a sua politica. notti Demetrio Dígiacomo, Ko ering: tude de haver sido relaxada a prisão do jornalista Menezes Fi-

Qual a razão, entretanto, da Terceira Internacional ter de ..
-

a senhorinha An i Zenobia, fi- ho,-prisão essa que, pela maneira sumarissima como se efetuou
coberto tão súbitamente, depois de quinze anos, essa amizade tão Reconhecimentos de firmas lha çl,o sr. Domingos Martins; '1110 obstante as circuustâncias excepcionais do momento,· aberro
forte por aquêles, que intitulava até então de "social-lascistas" e de e selos federais o, sr. Alcivedrc, hJ�o do sr. das normas regulares e só póde merecer 05 protestos mai,s veêrnen

Rburg?êses pacatos"? A respostll é simples: Por telner Moscou a
Alcides Marques da Silva; tes da A. C. 1., que a respeito, dará noticia ao eX:1l). sr. mi'

colonIzação alemã. Por querer Moscou que a França realize contra Jati Roberge, Euclides Batista a exma. sra. d. Maria José nistro do Interior e Justiça. Fpolis., 15 -1-936.
a Alemanha uma política de provocações, ofensas e violêncías. Por .:Ia S.lva, Edmundo Heusi Janior, Mélo, viu-'a de Juão Crisortono I (a) Altino Flores. presidente da A, C. 1.»

qllerer Mo,;c.ou que irro�pa uma guerra no oéste da Europa, afim Ari Garda, Osvaldo Calixtro de de Melo; b d d "N -A----
--------

de desen�ammhar os naclOnal-!;ocialistas da Ukrânia. Afim de po- Lima, João José Areias. o sr. Teodorio MaUricio Wan- A or O O OVO P c::O10O

der mampular com uc 1'·" ·----------Ide:ley. Pernambuco",
� s �sso, essa sua po llJca, e necessano para «os 24 FILHOS DO BE-

�oscou pOSSUIr em Paris um govêrno submisso. Além disso, é in· TINH()" I OU"'R05 PARTEm
d I ·f

,,' desapertaram o despertador
Igpen�ave q.ue o paCl ico povo francês �eja privado dos seus meios

d P Dr . .Jlrno Hoeschl do mestre
e reSlStenCla. or êsse motivo se exige a dissolução das assIJcÍl- U d

ções patrióticas da direita.
ma turma e grandl? anima-

T ção, hoje ás 8 horas, vilá à nOSSi\ Seguiu hoje para Blumenau o Compareceu ôntem á Policia
emos neste assunto a fazer ainda uma modesta interro- Praça. sr. dr. Arno Hoeschl, Juiz de Di· Civil, o sr. Alvim Hipólito, mes-

gação: ClUlO deixará roubar a Alemanha a Ukrânia? Entre a Ale- T
.

d C d· d h· "N P b n
rata-se de um novo cordão �elto e oncor Ia. tre o late ovo ernam uco ,

manha e a Uk, ânia está situado um estadn fortissimo e zeloso da d
.

d d h·
.

d d· P I"· M b h
e rua, que traz no estandarte, P I 'b -. A V·

quelxan o-se e que, a CInCO

sua In epen enela, a () oma. oscou em con ece essa circunstân- «Os 24 ti lhos do Betinho», e
C

e.o om tiS da. hut? lação dias mais o menos, tendo anco-
- -----------

cia. Moscou teme tambem menos o ataque alemão á Ukrânia, como
que ha muitos dias vem ensaian-I �tannense seg.uem oJe m se- rado o referido Barco no anco-

em escala mUI·t? mal·"r, a destrul·ra-o do comunl·�mo em outros pai'. d gUlntes passageiros' Oto B-rnhar d d L J 3 d M T reI\.S po r d I-a'- � � ). ;;
.

ra ouro o nrgo P. 'I()

se d f d el I I
o para o sucesso que esperadO'M'l L F

- ...

5, e con ,orml a e com o exemp o a emão, e em conexa"'o a l·nutl· - I h
t e sra snl e o aura a

.

d ,. d
n

. .",�
-

e vm o apos a terra quar o

lização definitiva dos seus planos d'Ul.oa revolura-o mUlldl·al.
a ca çé\r o)e. .

J . R d
.

d L S
" , A

� Comandando a turma em ques
na, os� o ngues a uz, .e- voltou para bordo, notou a falta

tão acha-se "L d O h·d n vero Simões, M�noel AntOnIO. de um despertador que <hde
or escon eCI o, J E.

.

d S" R I G.. .'
lo

o homem de rande ro·e ào na
. �tac�o a hva, au, r.JPP" mUlto tempo pOSSUla.

f I· d t
g p) ç João LUIZ Rosa, Estulamo LIma,

o Ia es e ar.o.
J J G J. ( Id N I. . ornes, uaqUlm ,era"', OVO regu a·
Ana Boasch \! Felix Oldepre�ht.1 men to I

E dizia sorridente,

.�ar� o sul se.guem: .Pallhn� I
Como quem sente prazer:

Brunmmg, ProcoplO Moreira, Jose d P .c'
-Parabens, que Deus lhe dê

Texeira, Luiza Araujo, Veneron- a rei er�ura Muitos anos pr'aviver.
do Ulção e filho, João Mülier e da Capita I
Antonio D. Rosa e familia.

Uma nata da presidente
c-�a Ali C. I.

"Ce legrafis tas

Maria: Rosa

Veja só que camaradagem!
Isto é verdade, não é proda:

P�ra fazer a vontada ao Correi
y'amos desistir da Maria Rosa.

Quando eu saí de manhã,
E tomei o caminhão,
Toda a minha vi3inhança,
Corr�ndo me dava a mão.

s. E.
----------------------����

Fazer um bom
anuncio e com am

pla divulgação só na

A Gazeta

o dr. Cesar Avila, ausentan

d?-se por do.is mêses, despede·se de seus amigos e

chcntes e aVisa que seus doentes ficaram aos cui
dados dos drs. C. COSTA JUNIOR, MIGUEL BOA
BAlO e AUGUSTO' DE PAULA.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça J 5 de Novembro
Antonio Paschoal

Acordarnos
com o barulho

DISPENSADO Sob o titulo acima os co lhe
cidissimos foliões José Dutra, 1-
Machado e Walmir Sahné Pe. Pela resolução n. 70, de 31

de dezembro p. p., do sr. Pre
feito MU'licipal, foi aprovado
o novo Regulamento Geral da
Prefeitura de Florianopolis.

A Empresa Construtora Uni
versal I,tda. avisa aos seus dignos
prestamistas, e ao público em

geral, que o ci�adão Alfredo
Maria d Oliveir.1, foi dispensa
do do �erv :ço de corretor desta
Empreza.

Abasteci
mento d'

água á Blu
menau

Velha praxe úuicamente
Cheia de pêso, arrelias.
-Gente pobre não faz an03

Marca tempo e conta dias.

. .

reua organIzaram um surpreen-
dente cordão carn.walesco qut',
hoje, às 20 horas, percorr�rá, en·
tre outras, a nossa Broadway,
alarmando e fazendo nr aquêles
que os assistirem.

Cei. $!c.arcos Konder
PaItiu hoje, via aerea, para o

Rio, o sr. ceI. Marcos Konder.
acatado lider da w.illoria na As
s�mbléia Estadual.

T. M.

Os engenheiros srs. Felipe �Buendgens e José Paulo V (lZ, Para
foram encarregados, pelo govêrno
do Estado, para fazerem os es-

tudos para organização do prt'-

jéto relativo ao abastecimento
d' água e a instalação da réde
de esgotos sanitarios na -:idade
de Blumenau.

Cei, Cordeiro de Faria

Para a Capital da Republica
seguiu o sr. ceI. Cordeiro de Fa
ria, brioso oficial do Exercito.

a beleza e saúde de seus den!es, use sempre

SULBIDLPasta
(Formula do DR. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas

de perfumarias.
4

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado IRua Trdjano n. 1 {sobrado -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=============:======---------1
10-1 1 I

,

� --'- -

_.
- J _. _ _ _J_ __ __�� � ____' - •

EXijam o Sabão

"Virgem E5pecialiàaàe"
de Wetzel Ir Oi.. •• Jaínville

'-tt.\\Í\O V'RGt,,�J �OE� '7

.WETI(L&.C�
JOINVlll.E

(f,Dq[A •.,:."
'.f!IIIJ4�1 (MARCA REGISTRADA
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