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PORTO ALEGRE, 17 - No sabado próximo as

classes conservadoras oferecerão um banquete aos srs.

Flores da Cunha, Borges de Medeiros e Raul Pila, em

regosijo pela pacificação da politica rio-grandense. Apro
veitar-se-á dessa ocasião para se efetuar o encontro entre
o sr.Flores da Cunha e Borges de Medeiros, cujas rela

ções se encontram tensas desde 1932. O sr. Flores da
Cunha aguardara que o acordo Pila seja assi�lado, para
seguir para Uruguaiana e dali voltar com destino a ��sa A VOz:
capital, onde se avistará com os proce!es da politica

.

nacional sobre a aplicação .da fórmula PIla no Governo I Proprie tario
Federal e nos outros Estados.

O TO 1L� RE 7 T·I it A f' 't' I I d'd (. nbraça, denorada e cordealmente, sob as ada nações e o entu-P R cU I -- enuo acer o cc im rva- samente ap au I o. :t

d f d P id Rmente a Secretaria da Agricultura, o sr, Raul Pila esteve Após, o dr. Raul Pila, presidente do Partido Libertador, siasrno contagioso da assister ca. O'veneran o che e o arti o e

em palacio, onde conversou demoradamente com o go- subscreve o documento, e. nesse instante, ergue-se o deputad,o AI- publicano, emocionado, retribuiu o gecto afetivo do governador do
vernador Flores da Cunha, sobre a futura ação á frente berto de Brito, gue se achava na banc�da, e levanta um «viva ao Estado., , "

...

daquela pasta. dr. Raul Pila», ao mesmo tempo que tinha o mesmo gesto o ge- A seguir o general Flores da Cunha abraçou.tamLem ? d�.
neral Flôres da Cunha. que foi recebido rejubilosamente. Raul Pila, com quem se congratulou, Reatavam, aS�lm, depois d�

Terminada a solenidade da assinatura da áta-programa, o I alg�uns anos, as suas relações, o dr. Borges de Medeiros, o general

ti�neral Flôres da Cunha, erguendo-se, volta-se para o dr. Borges, e Flores da Cunha e Raul Pila.

DO POVO Sern quaisquer ligações politicas.

PORTO ALEGRE, 18 - Tendo chegado a um termo

feliz as negociações par,� a pac.ific�ÇãO políti�a nos pampas, r�aliz�u-IRau I La' ra n' ie ,I ra Ise, ontem, na Assembléia Legislativa a asanatura da respectiva ata. I :.JTerminada a leitura desse importante documento político, 1.,.- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_: õiiiõi..:;;.;.;; __

pelo sr. dr. Darcí Azambuja, secretario do literior, iniciou-se, então, I
.

a assinatura d�s !rêsoriginais.." IDeará a Serenata de
o pnmeiro a subscreve-lo fOI o general Flores �a Cunha, e

C ,1. ...JI
precisamente neste instante, o deputado Antenor Morais. dava. um SChuberi e o ain I.o UI ii
viva ao governador, sendo correspondido pela numer�sa assistencra.

R IIUX fina IA seguir, o general FIôres da Cunha convida o sr. Bqrgcs I
a assinar a �ta-progrúma, e, quando o antigo chefe do Partido f\e-l, La.anjeira possúe um, reSp�rto- ;;;;Oi!iiãii!RiiiBãõ•m;A;.;;;;;I;;ç;;D;;"""""""';;;E:;;:;;;;R:.;;;:S�-;;;P.;;\-L----
publicano Rio-Grandense, correspondendo ao convite, preparava-se ro como poucos, afirmou ouza

RAMOS
para Iazel-o, o govtrnad,or do Estado, com �m gesto largo, I�v::.nta-se Lima o grande pianista brasileiro,
e profére um «viva ao dr. Borges de MedeIros», e que fOi calaro- ''! na organização do programa

que ele vai oferecer á nossa platéa
figuram peças que são a jo:a do

i do rep( rtorio violinistico.
A Zillgaresca de Sarazate gra

vada em disco Columbia em 1933

Se
o Minuetto de Mozart com a

INDUSTRIA ITAJAI EN E ISerfOata de Sd,ubot, tambem

Os distintos e opercscs industriais srs. lrineu Bor- gra vades na Co'urnbia recente-rnhausen e Bonifacio Schmidt, acabam de adquirir, por com- r�\enle, marca� �� sucesso ?�Cl-:
pra, a fabrica de tecidos de propriedade de sr. R_ dolío mo para o vlOhn�o�éI LaranJCua,! agricola e desenvolver a vini-
Kander, situada em Itajaí, á rua Uruguaí. Vamos nos deliciar co�, as ar"'rl PORTO UNIÃO, 16-Go- cultura, bem como dar ex-

A referida fabrica pas ou logo em seguida, após a (i:I�-l: sonoras d,e laranJe�ra na vernador e comitiva chegados, pansão a cultura do trigo.
organização de uma empreza com o capital de �OO con- plOXlma terça fel a, e

\

muito em I .mtcrn, em i�io Capinzal ás S. Excia. foi aplaucidissi-
tos de réis, a denominar-se Tecelagem ttajaiense S. A. breve [ere�os, o és:o dos seus ,Sl1- 10 horas, foram receb.dos por mo. Em seguida o governador----

cesses na Cspital da Republica. grande numero de pessoas, partiu para Rio Caçador, che-I Formidavel vitoria dos penin- d d·
I-'

sulares onde foi contata o para iversos destacando-se representantes ganJo ás 18 horas com gran-
ROMA, 17-A batalha di- concertos no decorrer deste ano, da lavoura. de recepção.

·

ti t· rigida pelo general Graziani con- Estamos cert�s �o suce�so d,e t Sandeu-os O vigário padre Na Prefeitura falou CarlosIa o-e 10pe tca as tropas do ras Desta na I Laranjeira em f lorianopolis, rJ01S Aniversaria-se, hoje, o distinto Ernesto em nome das e1as- Gaertner, respondendo o dr.
fronteira da Somalia com a Etio- os catarinenses. sabem recai �ecer conterrâneo .r. dr. Aderhal Ra ses laboriosas. O dr. Ivo d'A 'Nerêu Ramos, em vibranteRevoltam-se os etíopes
'pe nas proxímidades da possesão os valores r�als -:Ia. arte n&c;onal mos da S.lva. provéto advoga�( quino respondeu, tepdo suas discurso, em que acentuou
inglês'\ Kenya desenvolveu-se com e a nossa f�na ,sociedade poz-se e ilustre deputado á As�emb!éli palavras impressio(l:.ldo viva- as diretrizes da Politica Li
terrivel impeto até ontem de tarde. á .campo �fIm oe �m�urDI uma, do Estado. mtnte pela exposição feit� beral na defesa do regime e
Tomaram parte na ação divisões nOitada bnlhante nao 50 para, o Embora muito moço ainda, ( das diretrizes da atua! politi- instituições.
de camisas-pretas e unidades da violi�sta como iJara (l nossa élite r1r. Adtrbal Ramos, reveland( ca do Partido Liberal em pró] A' no:le reatizou·se um
milicia florestal fascista. A esquer- e adube Dúze.. "semp�e inteligencia e brilhantt do congraçarr.ento da família grande banquete çQ'rn cento
da italiana ócupou a aldeia de Espe.ramos anciOSOS a proxmw cultura no de6empenho Ja� várias �atlrinense. e oitenta talheres.' "

Chiliglio tenho a ala d reita atin- t�rç�-feIra, com oe nossos entu- funções púbtcas que ter.i sido in- Foi oferecido aos carava- O dr. Nerêu Rá�GS respon-
g'do o lago Huno que fica a �O s:ashcos aplausos. vestido, v�m prestando I"Jevadu neiros um pequeno almoço, deu a saudação, expondo o

quilometros ao norte de Dolo.
-

D.
-

acêrvo de serviços ao seu Estado notando-se a presE:nça de I
seu progl ama de govêrno e

As tropas peninsulares co@ba- Dep. in IZ n::ola\. cêrca de cem pessoas. da sua orientação politica.
telalL. �Iava e heroicamente, que- JuniDr Como parlamentar salientou-se I�Uma cornissãu de Hervai Nessa oca�jão o dr, Ivo
brando todas áS resistecias deses- devéras nos debates da materia veiu encontrar·se com o go- d'Aquino levantou um brinoe

d d t• t' constitucional, sobresaindo-se dos vernador e sua comitiva, em de honra ao sr. dr. Getuliopera as o� e lope�, que
. lve�ar:11 Acompa·.1hado de sua exma,

de Tecuar ante o Impeto IrreSlSh-
esposa e gentilissima filha, che- EeUi'> pares pela mant'ira experi- Rio Capinzal, composta dos Vargas, concla'mando a todos

vel das Dossas força�.
. C'ou hOJ'e a esta Capital o vi- mentada e criteriosa fia aprecia- sr8. Passos Maia, Doming)s os brasileiros a estaram aler

��sce d� vulto o feito da 50- brante jornalista contnrâllco e ção dns mais c0l11plexo:J proble B0natto, Matías Angeline, tas ao lado do PresidenteA cavalaria etíope em fuga malIa reco,nslderamos os es�orços acalado lider da bancada cata-
nas admínistra!ivo:i, que, por vc- H�rmann Zan:mi, Levnel Mo- da Republica que encarna o

MOGADISCIO, 7-DlIran.,
e bravara menarravel dos ehopes, rinense na Camâra Fedp.ral sr. dr zes, defendeu em plenario com sele, Luís Dalcanale, Jo�o proprio regime cortstitucional.

d f para conter o avanç,) das nossas D" J
. brilho invulgar. Stefred Matoso, e Custodio O diretoria local reunido,te os combates trava os na rente 'InJZ umor.

fi Gazda, associa-se ás de- Campos. hoje, dia 17, elegeu; em es-da S.)mall·a I'taliana, nas proximi-' tropas, A Ponte Municipal, onde de- I Ch d H I d" ,

monstrações de afeto qUe será a - ega os a erva, lrt- crutinio secreto, Carlos Spe-dades de Dolo a cavalaria

etío-, t d· senibarc(.u o ilustre p.llarmentar
vo na data de hoje,. giram para a residência d� rança, çJ�ndidato do Partido

p�. avançou contra as posições i- Depu a D bmiga-v:rde, estav.a,rerlet� ,de al- sr. Orestes Bonato, onde fOI, Liberal 'para prefeito de Ca-tallanas.
.

.

. José MUller las. autonda1e� CIVIS e militares, Se rnan a c!a (Iferecida. faça oe champagne, çador.
.O comando das tropas ItalIanas amigos e admuador:s, p reCe tendo brIndado o sr. Custo' Governadore comitiva che-detnminou o uso de metralhado- Viajando via terrestre chegou ': Cruzada NaCIOnal d� Ed,u- . ,.,.

I dia Camp�s, respondendo o garam) ás 19 horas, sendo
ras contra os atacantes a�sim co- a Ité\j2í o sr. deputado federal, caça0 se fe� represen!ar pdo �r. O mundo cató!I ...o InICiOU, hOJe, I sr. dr. Nereu. Em Herval go- recebiàos altas autorida�es
mo de carros motorizados o q'le Jo&é Eugenio Müller. prof. LaercIO <_=é'ldmas e sr�s, I � «Se,mana da Préce», a qual �e ve�nad�r visitou impo.rt,ante I locais e. repre.s�ntantes dasanulou completamente a tentativa Sabemos que o sr. José Eugenio prQf�s:loras Beatnz de Souza Bnto flOdara no dIa 25 do corrente. reftnaçao de banha da firma classes IndustrIais.da cavalaria etiope. Müller se acha ná perfeita dispo- e Julieta Torres.

,.
Durante êssa semana àt:stinada Pagnonceli e Filhos; das maio-

.

Os soldados abexins ldoçaram- sição de colabprar num preito de Na f;onte .mu�lclpal tocou ,a is préces 'la Santissimo, o� cristãos res no genero Brasil,fabrica de �-"'- _

se furiosamente centra os carros pacificação para !l próxi�a solu- ba.nda de musica liria Força Pu' se congregarão par;} elevarem suas fusforo de Tranquilo de CarIL
motorizados, mas 06 seus esforços ção do caso mun�cipal itajaíense. Hca.

orações aos céus, rogando a Deus : Acumpanhados por variasredundaram em vão porque &S ar-

A· d d
Todo Poderoso suas Lênçã03 sô' politicas influentes da Linha

mas automaticas italianas fíze"am I ln. a o'caso e bre os povos (,ue, nê,ses momen- Sul partiram para a estaçãograndes brechas nas colunas abe- .

tos, se v&m nel:essitados de mais de Perdizes] onde foram re-
xins Hauptrnann graças divinai�. cebidissimos, se:1do oferecidaÃ. cavalaria etiope depois de

.

.

uma ligeira refeição, saudan- Rclímundrj D".mingos Vieira,.lutar por alguns instantes foi po�- Liga Sao do o dr. Basso, professor operaria encarregado da pinturata em fuga completamente em de- NEW JERSEY, 18 - O governador Hoffmann, do Es- Pedro Anelí Selbach e colonizador das casas' de propriedade do sr .•sordem. laJe. de Nova Jersey não se a::ha apreensivo com os boatos da Artur Formighieri. A. La Porta, queixou-se, ôntem,O quartel general do ras Des- cassassão de seu mandato, em vista de prorrogar por mais 30 dias A Liga São Pedro fará, ama-
.

Respondeu o dr. Nerêu que à Polici'a Civil, que na noite de
ta ficou impossibilitado de enviar a execu5ão de Hauptmann. Pois se assim procedeu é por supôr nhã) uma excursão á Lagôa, saín- exp0z O proposito do govêr- 15 do .:orrerte, .urtclram, de umaItforços em virtude da ação da que existam mais cumplices no caso do raoto do fiJ:.d, � de Lin- do a CMavana ás 8 ho;as, do no estabelecer eril Perdizes das casa� daquele proprietário•.

aviação italiana. dbérgh e por achar falta de ido�cidade e� alguns !u.aci,�, lado da Catedral Metropolitana.l UiTIa estação experimental um pedaço de cano de chumbo.
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Importante

o candidato a

Prefeito de_ja�
raguá

Reunida a Frente Unica d� Jaraguá escolheu para candi
dato a prefeito municipal, o Si. Amoldo Schrnidt.

Foram escolhidos p:)ra vereadores: A rtur Müller, Wal.::lemar
Gruba, Reinaldo Ráu, José Erm'nter�er , Walter Breithaud Kurt
Wasel e Fréderico Hassel.

Para Juizes de Paz de Jaraguá e Hansa loram escolhidos:
Carl0s Mai, Germano l hmkl, Hipolito Pornefthe, Arlindo d03
Santos Rocha e joâc Jamtwk.

A excursão
'G o v ER NA MENTAL

A GUERRA

ASMARA, 1 7-Em dire Da
ua um destacamento de soldados

etí�pes comandados por oficiais

belgas revoltou·3e por motivo de
não receberem seus ve:!cimentos
ha varios mêses.
O .::omandante do de,tacJmeuto.

que é um oíicial belgli ttlegrafou
ao Imperador solicitando que s�
ja, feito com urgencia o respetl
'o pagamen!o, pois do contrario
declinarà da responsebilidade de
coodu7.ir na guerra os soldados

que lhe estão afetos.

Ro·ubaram-Ihe
O chumbo
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA--Florianopolis, 18-1-1Q36

Uma nova Ii.
nha aérea
regular

Pela historiasuindo um físico forte, nunca se

prevaleceu dele nos nessos cam

pos, foram !ltingidos por Dante,
jogador muitissimo conhecido no

gn.madQ d" F. Co D., aquele
mesmo Dante que proporcionou,
na tarde II de Maio de 1935, 1654-0s hollandezes são batidos--Os hollandezes
por ocasião das [estas comemora- que occupavam o forte Alternar, na margem de Beberibe, em frente
tivas do Centenario da Força Pu- a Recife, não podendo roais resistir ao ataque dos independentes.ren
blica do Estado, um <sururú> ,

deram-se.

desrespeitando, deste modo, as 1869-0 general Guilherme de Souza-Assume o

Felizmente, a nossa Capital iltas autoridades que ali se en· commando em chefe do Exercito Brasileiro, em Ássumpção, capital
prossuiu um quadro fraco pua os contravam ou que se fiz iram re- do Paraguay, o general catharinense Guilherme Xavier de Souza.
grandes encontros, porém, coêso presentar. Dante, em cada encon- 1891-Ministro que se exonera-Aggravando-se muito
para o E5tado, com otimas qua-

!
tro do seu clube SP. salientava os seus padecimentos, o general dr. Benjamin Constant, obteve a exo

[idades. 'cotno elemento nocivo á vida des- neração, solicitada na vespera, do cargo de ministro da Instrucção
Jogo limpo e digno d:! regis- I

portiva. Publica, Correios e Telegraphos do governo provisorio da Republi·
troo (Marim e Sá. do Flamengo, I Nas nossas crônicas desporti-l

ca.
. .

os melhores j...>gadores da Capi-
j
vas, jà nos referimos diversas V"'-. O dr. BenJaml� Constant Botelh� de �agalhães nasceu em

tal da Repubhca, nesses postos, zes sôbre Dante, afím de repri- Nictheroy, Estado do RIO. Fez sua carreira militar até o posto de
foram contundidos, ficando o pri-

\

mir as suas atitudes que jà assu- tenente-coronel de engenheiros, quando lente da escala aonde se for
meiro impossibilitado de jogar,

I
miam momentos agravantes. E Dan- mára, teve de exercer tão grande influencia na proclamação da Re

no minino, por seis n.ezes: o se-
I

te continua com o mesmo jogo publica. Ministro da Guerra, pa�sou depois para a pasta da Ínstruc
gundo, talvez não atue por treis

I

sem uma providencia por parte da ção Publica, Correios e Telegraphos partindo d'ahi a reforma do
mezes, QLle resultado tirou o ad- I

entidade maxima, local. Talvez ensino qae tão profundamente alterou. Director, antes, do Instituto
versario de ambos? P'zzato, tido

I
que no ano corrente, Dante, o dos Men�nos Cegos, prestou o dr. Benjamim Constant, naqudle es

como o mais completo Jogador de; terror do� nossos players da com- tabelecimento, importantes serviços. continuando assim, a direcção que
Curitiba, é o autor de tão desa-

I

pr-enda melhor o que seja educa. notabilisou seu ilustre sogro o dr. Claudio Luiz da Costa, que foi
gradante causa! Para se ser um ção esportiva. um catharinense qne fez honra á sua terra natal.
completo antes de tudo deve o D d d I

.--------

desportis;a pôr de lado a sua vio- A MARINHA EO TURISMO çãof�au Oh epartamednto, la �ol rradiação
I

. ...-., per eito con ecimento aque a sim-

e�cla e o. seu mau intento! U uerra

I A Marinha telá como seu re- patica autorid ide. I da A IeDl.II.
pOIS aos violentos! presentante, junto ao Departamcn-

Ainda, ha poucos dias, Para- to de Turismo, o sr, comandante CAFE' BOM SO' NO nha
(lá e Carioca. jogadores que sem- 'Atila Achê, que é o presidente .JAVA
pré mereceram a atenção de todos tnnbem, da Liga de Desportos Praça 15 de Novembro
especialmente Carioca, que, por- da Marinba. E' uma ótima aquisi- Antonio Paschoal

-------'------------------------------ -------------------------------------------

nossac7Il G�ii'2f!:�Iai
Desr:>ortiva

REDATOR: CYPRIANOJOS�

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 18 DE JANEIRO DE 1936-S. LEONARDO

F�io de ..Janei
ro--La Paz

Má pratica de futebol.No dia 19 de Janeiro será inau
gurado uma nova linha aérea que,
com certeza constituíra valioso fátor
pua o intercambío no nosso con'

tinente: a linha acrea semanal en
I r J o Brasil e aBolivia, reali
zada pela colaboração das ernpre
la; Síndicato Condor Ltda. e

Lloyd Aéreo Boliviano. Semanal
meate, com a partida do avião
da Condor do Rio nos domingos
e chegada do avião do L10yd
Aéreo Boliviano em La Paz lna.,;
terças feira, via Santos _ São
Paulo _ Campos Grande-Cu'
rumbá-Puerto Suarez--Canclu.
bamba _ Oruro, teremos torna

ela realidade a ligação aérea Rio
de Janeiro _ La Paz em 2 1(2
dias.

Em direção inversa, os aviões
do LAB partem da Capital Bo·
liviana nas segundas feira, de
vendo as malas postais chegar ao

Rio n 1S quintas feiras, pela ma

nhã. Por enquanto, para essas li·
[lhas, só está previsto o trafego
de malas postais; o transporte
de passageiros deverá ser inicia
do mais tarde.

O C.R. do Flamengo, do Rio
de Janeiro, terminou, com exito,
a sua excursão pelo sul do pais,
A proposito dos jogos em que que
tornou parte, temos a comentar o

jogo violento empregado pelos dis
putantes de Curitiba. E' triste di
zer-se que o C.R. do Flamengo
prentendia vir al� joinvile e ir,
ainda, ao interior do Estado do
Paraná; más, os jogos violentos
travados na Capital,que represen
ta, sempre, o valor e a classe do
desporto práticado em cada Esta
do, tiraram os dirigentes da comi
tíva do Flamengo de tal proposi
to.

E' lamentavel que os visitantes

lévem, para á Capital da Republi
ca a repugnação da classe de Iu
teból do sul especialmente, do
Estado do Paraná. Quando se pro·
cura repelir sempre o jogo vio
lento, não faltam insinuante: pa·
ra pretenderem fixar o proposito
dos maus.

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

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

3,1.1 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às I , 1 5 hs.
23,00 Anuncio DJA (alemão,

espanhol) Canção popular ale rn li.
23.05 Radio infantil: A mala
voadora.Uma sequencia de lendas,
preparado para o radio por G( r
hard Schultze, 23.40 Entreme·o.
23.45 .Ultimas noticias (em ale
mão). 24.00 Para o crepúsculo
do Domingo. 00. J 5 O nosso con

certo para o Domingo. 1.15 Ul
timas noticias (em espanhol). 1 .30
Sonhei de flõres de Iodas as cô·
res, Coisas do Inverno e da sau

dade de primavera. 2. t 5 Eco des ..
portivo. 2.30 America e eu,
Traute Rosa canta e conversa.

3.00 Ultimas noticias (em ale
mão). 3. t 5 Leitura do programa�
(alem., esp.). O mais importantie ,

da semana. Despedida DJA, (ale·'
mão, espanhol).

._---_._------_.--��--,.-----_.""-----�------._....

HORA
Cata lI! inense ALBUM
A R. c. B. (Radio Cultura

Blumenau) que tem sido deverás
inca isavel em empregar todos os

eslorços no sentido de proporcio
nar aos seus ouvintes, programas
excelentes, que não estão muito
aquem dos das maiores estações
do país, vai iniciar, dentro em

breve, a Hora Catarinense.
A idéia, feliz era todo os pon

tos-de-vistas, segundo consegui
mos saber, teve-a o nosso con

teraneo Professôr Teodosio Mau
ricio Wanderley, que, ao regressar
áquela cidade, empregará es

forços a serviço da sua realização.
Na Hora Catarinense ouviremos

coisas nossas e teremos, então, a

oportunidade de ouvirmos não só
musicas nossas como tambem,
poesias, cantos, etc, da nossa

bagagem [iteraria.
A ideia, pois, si hem que ainda

não realizada, bem merece os nos

sos aplausos, por que, digamos de
passagem, vem incentivar aqueles
que muito têm produzido em ma

teria de literatura e musica, e não

tiveran·, aindd, a alegria de se

verem aplaudidos.

'.

DE ARTE
i

l-JTERATURA

E

Uma pequena e artistica a n t h li I o 9 i II em que

collaboram 36 dos mais notaveis poetas e prosadores
conternporaneos ] Trezentos valiosissimos premios I

Cento e quatorze contos de réis ao alcance de todos I

Eis o que é o Grande Concurso de Arte e Literatura

promovido pelo O M A L H O e M O O A E
BORDADO.

Prêso
o secretáno geral do
Partido Comuínsta

, ,. �, r
,

RIO, t 7 -A policia carioca
prendeu ontem o secretario
geral do Partid� Comunista
no Brasil. <;r. Adalherto An
drade Fernandes, que resídia
num apartamento á Avenida
Paulo Frotin, n' 606, sendo
apreendido tambem, o arqui�
vo do Partido Comunista, de
grande utilidade para o De
!lartamento de Vigilancia So
cial.

Vejam n'O MALHO que está circulando as bases desse inedito e -interessantissimo tornefo c

peçam ao seu jornaleiro a artistica capa do ALBUM DE ARTE E LITERATURA que é distribufd.
gratuitClmente.

Comicio de
confraterni

zação pan
�americana

f"""" ,-
�'.:'-""-'

".
,

: ..

I
I
\
I
�:""'""-----

Automoveis, Geladeiras, Joias, Machinas de Costura e de �screver, Motocydeta, Movei" Renards,
Radio�, Apparelhos de Janhu, B i c y cI e tas, B o I sa 5, C a p a s para senhoras, e uma infinidade de
outros premios

NOOrganizadores do comicio de
confraternização pan'"americana,
sabedores da vinda, a Floriano·
polis, do destacado pohtico e in
telectual dr. Diniz Junior, lider da
bancada á Câmara Federal, re

solveram deixar de realizá-lo,
agl'ardando a ( h,�gada do ilu�
trerparlamentar que tomará a vaf.

�uarda das comemorações.

VALOR CONTOSD E 1 1 4
_11ft adquir)dos para serem sorteados entre os concommt" desse inedito conCurso.

Fazer um bom
__ anuncio e com am·

Central de Alberta Entr.s== pia diVUlgação só na

14 . Sta. Catarir'a A oazeta
A' venda na Livraria

Florianopolís - Rua Feli e Sohrnidt n.

I/MAGAL.I "MAGALI-MAGALI
----------------------------�--

Magali - a melhor manteiga"" O melhor queijo A.polo-saborososó
Fabricas de:

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO �G BRAÇO
DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO

DO NORTE

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

L A G UNA
Lebarbenchon & Cia.

.

,
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AGAZETA

Hoe
r._-��V..6..V�V�VÂ� tGI����i,,���v��m����������������hV".a�i2\.VA�!1

C" e la. I,
� 1\lIatriz:: FLORIANOPOLIS i

�

�
�
�

�

Secção (je
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e cxtrange'ras paralltr'rnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para lacei rc s

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios.ern geral para a
.

lavoura: 'arados,
l� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

� Linha para coser) sergir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, lv1otores

�]
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar- talhe- eléctricos

�' �!������d�{,�:����!�S �f�t���a�il��i� _

e���I�;sa3 �������,J��!��:h��gi�fet:����iS3ões: reixos,

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- J
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mcchanico [{l

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �
� Cl-arutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� �� Ernp. aza Naciona: de l"ave�9çâo."Hoepcke"--vapor�es "aqHoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite rV1aria' - Fabrica de Gelo ·'Rita rv1aria" - Esaleir "Arataca" �
� �
G�P�v���Vd..a����e>4��t��'����������M�.ô..��P'ÃVA��f�

rt 011110011110 O •••11"11."· IA GAZETA
:: C hl "AI- d B

' "., Adolar Schwarz DlARIO INDEPENDENTE

: ompan la iança a ala I Agente de Vapores
REDATORES DIVERSOS

!-- FUNDADA EM 1870
O Enc:urega-se de classificação, medição e EMi3ARQUEce COlaboração,

� • todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó-

• • ros, etc.; cercaes e mercadorias em geral, para qualquer
• seguros Terrestres e Maritimo I porto do NORTE e SUL

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • S��i���!a�d�Jj�bi!O
SÃO FRANCISCO SANTA C!.TARINA

MIAi"IIIiI? �IYET:1nIW·ia;Bf.Dif.DIlFfWt!5lt't"ôt'�'�'IWiIIlU-.= _

.�
JIOLESTIAM

�o-�DA... ..� Com

�r�ços
BOCA. ��, ospoorars e

o��
horas marcadas

• A"\j Raios X
��� [)iaternnia

�-40.��
� Ralos Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38
.$, �. -,!�lH�ltl���.�r��N Agentes-·ccrrespondenles
����•••O�--- � ��������� ·IB'__Iiiiiõ!!II '.·----••

�1 l-orto Alegre - Dr. Ar+onio
ffJ Bottini

� ��N��ã��o�d�'�i�s�c�u�t�a�m�������-�-�I CU::b:S-T�;t:a':E C:::d;A
� CATARINA:

. �raranguá-Jaime Wendhauseh
Anitapolis-Anibal Paes

• A CASA QUE REALMENTE VE�DE BARATO l\ngelina--Armando Schmidt

• Agenc'ia Moderna de Pu- E' A CASA MISCELANEA Biguassú--HeitorCampos
• Blumenau- Martinianl) Hilario - _,o

.

bllcaçães, com séde em São Paulo; BrinqlJedos� Louças e B.omRetiro-joaquimSimões

I � Artigos de pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tcr�es
é autorizada e fiscalizada pe o ,�overno eletricidade, acaba de Cruzelro-cOrvaldo Pereira

"\
A.

Federal e possue a carta patente n. 112: receber grande novida- 8�;��rua��s=EÕi����hRoÀives
• • des-- Rua Trajano n. 8 - Tel. 1.428 Caminha

" �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii-= Itajaí-Evilásio Heusi

• loinvile-Xavier Schenk

., Lages-Hossanah Neves

" Laguna-Francisco Chagas Ma�

I _java _jorna I Mafra-p�::tJio Claudio
� Praça 15 de Novembro, 26--s"brado - Fone. 1.360 Nova Trento-João José Arche
., Orleans-Edgar Matos

�
PRIME1RO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Porto União- Herrrinio Miles
Duas transmissões diar:as: pela manhã e á noite Rio do Sul-Aristides Melo

� d d São josé-José Costa Vaz

�.
Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar. es ven as e

.

l'
S. Francisco Guaracy Goerresen

ma \oru heros
São joaquím-João Palma

Caixa Postal, 43 FL.ORIANOPOLl'3 Tijucas-Osvaldo Ramos

���••••--------••••"G��� .
�_,_-____ Tuba.rão-Joaquim FaracQ

Filiaes em:
Bluirienau - .Joinville Sao Francisco Laguna -. Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�º de

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

Não será devolvido o originai,
publicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli·
cilada, não implica em respon
wbilidaJe ou endõsso tior parte

1__.....�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;_..;;;;;;;;;�Sii.iiiiii__�'";;..���:::;;;Cliiiiiiãilirõiiiiiiiiiliiliiiiiii;;;;;;;o; da Redacão.
,

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

9.000:000$000
38.000:1J00$000
18.178:403$540
i3.-l96:912$949

2.43:5.044:063$157
4.183:406$606

Asslnaruras1934

DR.S. 44$000
24$000
12$000
4$000
$200
$300

Apente., Sub-Agentes e Reguladoree de AvaliaI tem
':=0 Bralll, no Uruguai e nas Ilr'nelpaís praças aatrange:ral.

�gentes em Ftotanopolls :
• •
� Campos Lobo & Cía. o
i o
• Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA cO
• �""W'" O
• Escrítórios em Laguna e Itajaí e
• •
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages.
G •
••••••••••----.----••e@•••••

i
•

todos os Estadol

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-GE
rente Jairo Caílado.

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

F( ne, 1.656

-I
lortllol proprlos, tr.. vezal I
por lemana, todal a. legun·
daI, ter;.1 e laxta.·'elras,

Formidavels

Extração com globol de er'slal.

A máxima lisura .. honestidade, pois, os soro

telos 810 pr..lneladol pelo povo.

".

\

í
,
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A OAZETA-FLORIANOPOLIS

A·Gazeta Indica:

�===; -------.:!:::=�---�
f

.Jes Salvio de Sá � 'liGonzaga. II
Dr. Osvaído Silva � I

Sabacy. � --
ADVCGADOS I/Iii'" -

"�'I'����������
1111 Dr- Ricardo � Ban-io deRUA TRAJANO, 3� II Gottsrnann II

Telefont-, 1297
.

Ex-ckfe d� clinics do Hospi I: C réd i to Po.
- ...e;",�=' 1 tal de Nürnberg, (Professor! pU lar e Agri-

'_ Dr. Renato= II lndórg l:Jurkhardt e Profeswr cola de San-==Barbosa== Erwin Kreuter)
ADVOGA DO

Especl;JIIIla em cirurgia ta Catha r i na

I i, geralRua Trajano, 2 (sob.) (S C R Ltd)oe. oop, csp, a.
Fone 1325-Aten.:le cha- alta cirurgia, ginaecologia, (do-I'mados para o inkrior.

-= enças das senhoras) e partos,
Rua Trajano n. 16

d (E Micio proprio)
PASCHOAL SIMONE S. A. cirurgia o sistema ner.voso e II" operações de plástica

LIVRARIA MODERNA I' 1'1 Capital 136:700$000

CONSULTORIO---Rua Tra- Reserva 56:424$498
funaaan em 1886 .

N I e d 10' 12 II RECEBE DEPOSITOS
Rua Felippe Schmidt r.' 8 �aa�o I 5

.

ás 16 �s12 ho�:s.
e T reska J r. & Motta

PA5AHDO 05 S \ o oCaixa postal 1Z9 TeI. auto Jo04
T

FORMADOS PELA UNIVER IOf DE O RI
C.>entistas Codigo Ribeiro End. Telg.

ELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: DE JANEIRO
L I SIMOI' E I RESIDENCIA---" Rua Este- cc Limitada 5'(. ala.uiz Freys eben

I
ves junior N. 26 CIC.AvisoPrevi06·j.ala. � Rua Felipe Schmidt n. 2 "

ro' lã o ti t Tvpographia, Estereotypia �. 1 ..
" II urgi o en IS a encoõernc-õc, Pautação, Tro- I TELEF I 131 Prazo Fixo 9'1. ala. � �

__�R�U.:..:.A_D::...E..:..O....::D:.....O:...:R..:..:0:..:.,_3::...:0:.._,�_==b:::al:::h:::os:::e=m==A:::lt=O:::R:::ei:::lZv:::o:::e:::ÍC=-.'�fl____:�����·�·�������������=�G��... .�e.�•.

Médicos

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operaçõe s

Das 3 horas em
.

iante dia
riamernente aR.II ajano,51

PLne 1.618

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

Dr. Miguel
BI:>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemotthoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

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

Com ",ti .--R. joão Pint:;, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO B.
FERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

ElectroterapIa - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Tr9jano, 21
,

Fone 1384

Dr.ArminioTavares
Especialista em molastlas de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formado pela Fcculôcôe ae

meaicina i\a Un'versiàaae ao
Rio õe 1aneiro. Ex-Inter-ne,
por concurso, ao Hospital ae
Pronto 5et orro e àa Assisten
cio Publica ao Rio õe 'Icnelrc,
Com alguns anos ae pratica nos

serviços espcctoltzuõoe no Pro
fesSior 50nson, no Rio àe 'In
netru-nc Paliclinica õe Botafa

ga .. no Hospital õe 5ão 10ão
Batista ao LagOa e no Hospital
6affré··6 u in 112).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, I

nariz, cabeça e peSCOÇe)
�o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone particular 1246
=====================

Advogados
-------�-------

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua [oão Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

3

I
Dr. Pedro de Moura Ferro' I

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

ITelephone n: 1548

II'õiiiiiiiiii......__

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D Tereza Cisf na

AV�NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE,3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de _janeiro

rVl ina.s ern C RESCI UMA
esrxoo DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAr'OR E
PARA GAZ 8

Accacio MO.I
•

re I ra tem seu escríp-

tório de advccacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ,p' 1277.-

Caixa Postal, 110.

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

Cal tas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric .

--------_

....���

r� ui T P it tem a grata IIa o . 051 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
mobiliac!os quartos, sem pensão, com banheiros,

1_ telefone, banhos quentes e frios.

o Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repartições, impostos etc. - Jndicoções ulels :

Serviço posta] e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias lerroviatias, navegação maritima e aer a e

emprezas de transporte terrestre e fluvial. --� Ícdidas.
B. OS MUNICIPI:)S.

lnformações gerais:-Repartições publicas, Associações,
l.istituos, Hospitais, lu prensa etc.--Indicações uieis: Meio�
do: transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e fluviaes. Distancias quilometrica,

C. inDICADOR GERAL DO COMERCIO, D,\S INDUS'
TRIAS E PROFISÕES.

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

D. INDíCE DOS ANLNCrANTES.
O G, 5 do E�'.ado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa uma simples compilação
de anuncios sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador seguro do C')

mercio, das industrias e da vida em geral de todo O Es

tado, coordenando a materia sistematicamente.

-

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

Guia do E!:··l:ado de
Santa Catarin�

Editada pela LIVRARIA Ct:NTRAL de Aiherfo Entres
florianopolis - ('oixa Postal, 131 - Telefone. 1420 . 5. ('atarina

Enàereço Telegr.: "Entres"

LIVRO Ii\JDISPENSAVEL A TODOS FELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMA'llVA

PORTATIL E COMPLETO

MAJESTIC H O T E L

TELEPHOHE, 58

ACOMPANHA-OUM l\OVO MAPA DO ESTADO

S$Preço do Guia com o m.ipa

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-.�I.la 15 d!
Novembro n. 50

�Eaificio ('eixo Agricola)

I
eeeeeeeeeeeeeeeeees �"'=""."".....

Dr Aderbal R. !

da Silva
Advogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
Fones 163.1 e 1290

Proprtetario MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente prédio de contru

ção moderna ern cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma do 30. andar, corr. admirável vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRL\1EIRA ORDEM

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

FLORIANOPOLlS Santa Catarina
5

f&k�����-. �1���1�

I Carnaval vem aí
�� Para celebrar com pompa e magnificencia

a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiriu forrnid avel
stock de artigos carnavalescos,

E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico
para todo o Estado de Santa Catarina, dos afa
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO
DO METAuco, RIGOl E1TO, PIER �O! e PIER
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

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

�
deve ser feito diretamente á CASA DAS MEIAS,

� que oferece grandes vantagens.
\ 2� .-=.........,,_:.....

�[��t���- W��i��l��

mo�e�,�I*���.�IOe.$.�

I Vai construir 'I :
. �

•••� G�••

I Siga o nosso conselho: ::
, MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM II
e ESPECIFICAÇOES E COM ESSES 00- 0ICUMENTOS Pt ÇA Pf�EÇO A DOUS OU

TRES CONS! RUIORES DE CON�IANÇA
Confie a execucão de seu projéto

á um bom arquitéto.
ESTAMOS EM ÚTlMt\S CONDIÇÕES PARA

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicos

A.

DOR? RESFRIADOS?

G-U A R A I N-'--A
CORAÇAO

".

NAO DEPR ME O
_o '_._."

o
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2odeJaneiro
Por Max Fiei uss

Copyright da LIVRARIA DO ''GLOBO·- Porto Alegra
Exclusividade de A GAZETA, para Santa Catarina

Mocotó vem abaixo

Nossa Vida
nt-llVERf5ARl05

Gal. Albuquerque 13eJo
POVODOvozARegista-se, hoje, a data ani

versaria natalicia do distinto con

terraneo sr. general Albuquerque
Belo, destacada figura do Exer
cito nacional residindo atualmente
na Capital da Republica.

Prodrómos da �GUERR�--"".·-;·-
Folia ITALO ..El'IOPE

Não P. demasiado repetir que a data de 20 de [aneiro não
exprime a da fundação da cidade do Rio de Janeiro.

Nem Varnhagem, nem Rio-Bcanco, nem Teixeira de Melo Transcorre hoje a data do jo-
nem Moreira P;nto assinalam por aquele motivo. Vieira Fazenda ven académico de medicina Pau
Jjga�se ao combate de 8iraoçú-mirim em que perdeu a vida Gaspar lo Fontes, filho do sr. dr. HenriBarbo"la e foi mortalmente ferido Estacio de Sá. que Fontes, Procurador G�ral do

A carta de José de Anchieta ao provincial da órdem, pa- Estada.
dre Diogo Mirão, estabelece o dia lo. de Março de J 565 como
a fundação da cidade, no Môrro Cara de Cão, onde h"Jje se acha
a fortal�za de São João. Rio-Branco em sua Ephemerides·, Brasilei�
ra diz:

ci am que os transportes italianos
Lombardia e Piemonte estão em

viagem da ltalia para Tripoli, on
de receberam a bordo 10.000
soldados indigenas da Libia des
tinados á Eritréa.

Informa-nos pessôa que nos me- Com unicado
rece toda a atenção, que a turma

áe%id�nfe de Lord Capelinha vai i ta I iano
hoje em pêso á residencia do des- COMUNICADO N.99 DO R.
te, afim de entrar em acôrdo MINISTERIO DA IMPREN-
com o organisador do Mocotó Vem SA ITALIANA.
abaixo, no sentido de tudo lazer

Avanço das tropas do gal'
para a completa harmonia, no seio RO:VIA, 18. O Marechal Ba- Grazzianl.
do simpático cordão, trazendo-o d I' I f b t Ih enog lO te egra a que a a a a .

nOMA, 19 _ Conf!rma�se,unido CO,mo nunca ao barulho da .

d I G I G z'
.

gaja a pe o enera ra 18m o
oficialmente, que as tropas do Vt;-nossa Praça 15. Canal Doris e que teve inicio no
neral Graz:iÍani avançaram mais,Na certeza, que Lord Capeli- di 1'1 d J' I

.

Ia /. e aneiro, cone um-se
de setenta quilometros em todo O{nlia, entrara em acôrdo, com a I

. " d
.

Icom pena vitóua os pemnsu ares.
«front» ,Proposta que a êle, hoje selá apre- O d

.

f' d rr tado ea versano OI e o .

A encarniçada resistencia dosentada, aqui fazemos votos para, f t d p rte
I posto em uga em o a a a .

inimigo foi quebrada em toda a.que �f)cotó vem abaixo, na fo ia As ultimas resistencias das re-
deste ano, se)' a como nos anterio�· d bissi f frente.

taguar as a rssimas oram supe- Os aviadores que operam com'res, uma das principais avalanches d d "f til A tra as em" to 1,0 o ron
_. dSb

ro-
o exercito da Somalilar.dia. bom-que se <,presentarão.. d R Desta vao e anpas o as

d
.' bardearam as concentrações etio- I

. M;nha embaixada dando-se em errota prOXlmo as

pes de Daggabur e Sasabenes.
chegou estradas que conduzem ao nord

As tropas do ras Desta, que
Estamo,! seguramente informa-

ov=st.
se opunham ao exercito da So-Em alguns setores as nossa co-
malilandia, retiraram-se em ,."desor-dos, por Lord Caveirinha. queM;- I d d ti hunas e carros arma os m am
dem, perseguidas pelos italianos,nlta embaixada chegou, a turma I d d 120

d
ontem pe a tar e avança o a -

que lhes inflingem pesadas perdas.que abafou o Carnaval passa o, luilometros das bases de partida.
com surpreendente sucesso, aten-

A avançada continúa e as tro-
dc:ndo o apêlo por nós feito em

�as abissinios não opoem resisten- BOXnossa. edíçi\o de ontem, voltará á. !'d O d:Ia va I a. s tarros a.rma os
barul!lada deste ano.

:!m perfeita cooperaçãso com a in-
Você não podia deixar de vir, fantaria. artilharia e a avi ,ção, depois .7t(ínha embaixada ch�gou. é

ram gravissimas I e d iS a� ini�i) bléco da nossa pequenada, que
gos. Taes perdas são averiguadastem nele o seu entusiasmo para o 4 000em". -mortos.barulho. Desde o inicio da açã) focamPara segt.ndít-feim, está marca,·
feitos inumerf's presioneiras e fo-Cam o. nascimento àe Ney I 'd' d L d C

.

lJa, na resl eJCla o·.)r aveio
fam apreendidos grande qu?nti-Lu·lz. está em fe!!t.as o la[ do sr. .

h
.

drIO a, uma reumão os componen- lade ds fuzis metralbad,)ras e ai-tte, Mauricio Spalding de Souza, fi d I :.'!IC�.l�lG:mr#l!jij]����tes do blóco, a m e reso verem o

guns canh.ões. �hrioso ofIciaI da nossa Força f C'?-: • h 1que arão para que r.lo(.tn a em- As nossas perdas foram insign'� I� R I-
• -Publica.

,,' ,

baixada chegou c036rme. como é
fieaotes. O valor das tro?as me- � e I g Ia orHE�Rm UH5... ele se esperar, o seu valor o qual tropalitanas indigenas e "dubat" �D S

.

S a:
� mlis uma VI!Z demonstrará de.ltro somalos foram superiores a qual- ����� ,,�,j;l�r. I!venano ":.lfIJ.W·o �m breves dias á n_ossa Broadw�y. �Iuer elogio. '

Encontra-se nesta ciáade o 8!., Cooperando aSSIm, para m�lOr No nfront" da Eritréa a avia-I FESTIVIDADE DE
dr. Severiano Sampaio, advoga-' realce do. Carnaval,. do corre,nte ção bombardeou as tr�pls adver- SAO SEBASTIAjdo. ' ln�, r1«.1?ha embarxada sera a

sarias no setor de Temblen Sullam-
a' ",' _

. \.;_
"

:.r irn!IOr nOVidade qlje se apresenta- b Q D .vera r�ahzar se nos dias 111.

.

. a e uoram.
?O d C

.

I'. Està' -nesta c�pital (}�sr'� Bernar- ·à. e.. o correllte, nesta apita,di, o ;'Cam, O;, teleg���is�a.," em Os etíopes continúam no a traGicional solenidade religiosa·Acaranguá. '
,\

L·'·, n d a peq uena' emprego da munição de São Sebastião, com proci<;sãoDum-Dum da venerada imagem pelas ruas da
ROMA. 16-0 ;zovl!rno ita� cidade.

Dia 19 a transladação ao anoi
tecer obedecerà o itinerario: rua

80caiuva, Avenida Trompowsky,
Almirante Alvim, Praça 17 de
Novembro, Visconde de Ouro
Preto, Praça Pereira e Oliveira,
Padre Miguelinho e Ciltedral.
Dia 20 haverà missa de festa

à; 9 horas e prociss� o às 17 ho'
ras com o itinerarÍ'l abaixo:Praça
15 de Novembro, lado do Pala�
cio, ruas Felipe Schmidt,Deodoro,
Tenente Silveira, Alvaro de Car�
valho, Esteves Junior, Bocaittva e

:apela São Saba�tião;dia 2), às
7,30 horas, na Capela de São
Sebastião serà celebrada missa.

Aniversaria-ae; . hoje, o jovem
Alcides. 'El:p-o. deligente emprega
do da agencia Darius, desta cida

«1565- 1 o. de Março-Tendo desembarcado na b;>í� da de.
Guanabara, Estacio �e Sá, nesta data, lança os fundamentos ,.da ci- enzern RHOS t-tCJlE:dade de São Sebastião do Rio de Janeiro, na varzea entre o Pão
de Assucar e o môrro de São João, outr'ora chamado Cara de
Cão «1567 -10. de Março- "·Mem de Sá transfere o assento da
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, do ponto em que a

ofundára Estacio de Sá, e que por isso passou a chamar-se Cidade
Vrlha, para o atual môrro do Ca"tello.. outr'ora chamado môrro negcciante: .:

do Descanso, Alto de Sê, Altó de São Sebastião e in�rro de São a exma, sra. d. Etelvina AI
Januario.» cidia d� Andrade, esposa do sr.

R b f d S S b tenente Higino D. de Andrade;esta sa er por que oi enominada de Ao e astião a
h

.

h J Í' filha', danora cidade. a s�n on� � urac,
M· .

J
.

h S M
. ; sr .

major Àdelino ode Souaa ..• uito slmp es:-em omenagem ao anto- artír e ao rei
. a,

;
.'

.

-

de Portugal, dom Sebastião, cuja avó dona Catarina d'.Austria fAZEm AHOS AmÁ't:lliA;
que merecia a regencia, mandou preparar uma esquadrilha de ga- ,

. '

.J GI b id d h d d d h f'·
. as exmas. sras...as. ermanaeões em proviuos e gente e apetrec os e guerra, an o a c e la

J Cd'· d °C' A-
J •

"

E
.

d S' b
.

h d "

.

ar 050 e . ermana zeoesses navios ao capitão-mor stacro e a, so nn (\ o terceiro l-"
d

'
,

governador geral do Brasil. ve o;

N· OI"A f 'd d 20 d J
.

d 1567 'a srta. orma rverra:
d f· �.eme�J e

d
e

I' e1 danelRlo ed J
. consf�gra

a

°dcu� os srs. José' Faustino de S)U-Dação e lOltlva oe to o o Itora o 10 e aneuo, e ICOU sen o,
, N d S'Idesde 1896, feriado municipal, tendo sido, anteriormente, dia santifi- zAa, Jolse R UPho.locOeno Sé).L lt�ãa,d b· d d R' d J

.

nge o ot e smar e ... a� 1 oca o no Ispa o o Ia e aneuo�
..

.
".

.

':

A fundação. pois, da cidade foi a l' de Março de" 1565, da Fonseca;
por Estacio de Sá, no môrro Cara de Cão e a transferencia para Aniversaria-se; amanhã, .a ga�O ,nôrro do Descanso, por Men de Sá á I' de Março de 1567. lante menina RozÍres; fílhinha do

sr. Euclides Lopes.

a gentil, senhorinha Nair Baza-
dona;' ,

_.

o sr. ArturRomeu de Lemos;
o sr. Alanazio' Emaásalides,

CHICAGO, I 7-0 pugis
lita Joe LOí1is derrotou ôntem
a noite o seu adversario Char�
ley Retzlaff, por k. o., no

primeiro round.
A luta contava de 15 a:)�

saltos.

5EHTE NOVA

Consagração
Episcopal .

AVISO
De órdem do govêrno arquideocesano, faço público

que a consagração episcopal de s. excia. rev.ma o sr. D.
Jaime de Barros Câmara, m. d. bispo eleitfJ de 'Mossoró,
realizar-se· á nesta capital, com a devida solenidade, do�
mingo, DIA 2 DO PRO'XIMO MES DE FEVEREIRO, ás
B horas da manhã, sendo sagrante o exmo. e rev.mo sr. D.

• Joaquim Domingues de Oliv.;!iraa, Arcebispo Metropolitano,
e cônsagrantes os exmos. e rev.mos srs. D. Pio de Freitas
e D. Daniel H. Hostin, respectivamente bispos diocesanos
de Joinvile e Lages. '

Tal ceremonia, como se sabe, é a primeira que se
realisa nesta c'apital e a segunda em todo o Estado.

Filho da visinha cidade de São José, o n0VO bispo,
pelos seus labores em desesseis anos de longo e fecundo
sacerdocio, pelas suas qualidades morais e intelectuais,
pelos seus altos e indiscutiveis predicaàos, é um verda�i
ro presente fJue faz Santa Catarina á mimosa, embora dls�
tante diocese de Mossoró, q:1e terá na pessoa do sr. D.
Jaime um lídimu apostolo 'e pastor modelar, cheio de
zelo e entusiasmo pelo causa do bem, de acôrdo, aliás, com
as palavras de seu brazão de armas: ignem veni mitlere
vim trazer ú fygo-sagrado.

Para o novo apostolo de Cristo, a arquidiocese,
justamente interpretando, o sentir de todos os seus f!éis,
implora as melhores e mais ricas bençãos de Nosso Senhor,
na certeza de que tambem para ela será a primeira, senão
a mais afetuosa benção de s. excia. rev.ma.

FlorianopoHs, 18 de Janeiro de 1936
Pe. Roberto Wirobek

Secretario

Chegou de S!o Joaquim o preso
tigioso politico ir. Cesar Martola- A estrela d'alva

"

.No céu desponta
E a lua anda tonta com tamanho
Esplendor.
E as moreninhas,.

P'ra consolo da lua,
Vão cantando na rua

Regressou 'a Porto Alegre, Lindos versos de amôr.

após 'llgun:l dias �� 'pennanen�la Linda pequena,nesta capital em "mta -a:C:j"seu
.

Ir- Pequena que tens a côr mor�na,
mão, sr. coronel Guido Bou, di- Tu não tens pena de mim'
retor-gerente do Banco dv Co- Que ando tonto com � teu oth�rl

.

° Bau (uncio� Linda creanÇ2'.. tu nao me sá!s da

merlclod, o tr.. s�ar • 'h
'

.

Lembrança
.

Dar j o maglster.o gauc o.
Meu coração não se cança
De sempre e sempre te ama.r,

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

de Outubro

lian) enviou um protest", ao se. re'

tariado das Sociedades das Na'
ções contra os át9s de barbaria
praticados pelas tropas etlopes,ullo
de baJas Dum-Dum e abuso da
colocação de emblemas da Cruz
Vermelha, lembrando as regras in
temaci')nais fixadas para o empre
go dêsses emblemas.

Concentração italiana na
Eritréa

PORT SAID, 16-Informa
ções ainda não confirmadas anun-

no.

OUTROS p'À�TEm

Oscar 80ft

Miguel Aterino
Clube R. 15Pelo avião da poderosa empre

za de transportes aereos. Pánair t
seguirá na proxima s�unda-feira,
para Rio de JanelÍ"u, onde demo�

De órJem da D�(etoria convido os Snrs. Sacias e Eimas.rard alguns (lias, o distinto -CO-
familias, para assistirem a domingueir� infantil e soirée, a realizar�semerciante sr. Miguel Aterino, SO°
amanhã dia 19 do corrente, respectivamente das 1 7 ás 20 ho-cio da importante

.

firma desta .pra- d 2 1 h d"ras, e as eras em lante.
ça Sirillco. Aterino &: Irmão.
PELOS CLUBES

Clube·R. 6 de janeiro
�

José Meirao simpatico Clube 6 de Janei-
�!!'!!!�!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!������!!'!!!���!!'!!!T.sepulta três vagões ro, do distrito «João Pessôa». le-

de pasaagel-rD. .'Iará a efeito hoje li noite, . em

seus f'legantes salões, um baile,
que promete se revestir de grande-NOVA YORK, 17 -- Uma grande avalanche de brill.antismG.

neve sepultou três vagões de passageiros do trem que -0---'-----t-seguia para o sul do Pacifico. eseJ� poncer ar o
° desastre oconeu nas pmximidades de Eder� mais seu radiO? Procure o

ou menos a 15 quilometrJs de Truckee, na Galifornia. sr. BOllzon, á rua UruguaLn.Todos os passageiros que viajavam nesses vagões 39, que será plenamente sa-
pereceram soterrados. tisfeito.

CONVITE

o I' S :cretario

Tês por dia
Vendo sobre o Café «Java»,
Desfraldada uma handeira,
Ao Apostolo indagaram,
Por troça e por brincadeira:Avalanche· de neve

-Tu que és mais do que s�bidot
Como é claro e bem se vê,
Deves saber o que diz
Os tais de C. C. C. C.Aeroloid

,.

Iguassu
Garb030 e sério responde:
--Um m )mento, espere um

POUCl).
Tud,., aquilo quer dizer,
Comer Comida Com Cçco.

\

MIGUEL LA PORTA, agente da Aeroloid Iguas�
sú, avi.sa que essa companhia suspe��en os s�us
serviços de transportes aert'os de CuntIba á Flona
nopolis.
13 2-1

T. M.

•
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