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Rei da Inglaterra e Irlanda e IrrJperador das Indias
LONDRES, 20 - Após o boletim médico distribuido ás «broadcastings» locais, ás 16

horas de hoje, Q qual informava qT! o estado de saúde de Sua M ijestade I) Rei Jorge V, se agra-
vava a cada momento, foram suspcnS:lS todos os prviSram_;'3 estabelecidos pa-a hoje pelas estações todas
de rádio que, dessa hora em diante, passaram a irradiar, de 15 em 15 minutos, o estado de saú-I pezarde do soberano inglês.

Indescritivel O pezar
LONDRES, 20 - Logo que foi conhecida a noticia do hlecimento do Rei Jort;e V,

as caS,1S de diversões suspenderam os espetáculos cerrando as suas portas. E' indescritivel o

causado em todo o país pelo desaparecimento do ilustre 1!V1onarca.

o fSllecirnento
Serenidade na agonia

LON!)RES, 20 - O rei Jorge V, que leve alguns momentos de agitação durante a

L01\1DRES, 20 - A's 23,45 horas faleceu o rei Jorge V. curta agonia que precedeu à sua mor/e, nos {dtimos instante� monslrvu a maior serenidade.
__---- .�__��__�_�mft �__��__�

ata o proprio pái
_.

UfV1A CRIANÇA DE TRES ANOS

Sem quaisquer ligações politicas. LISBOA, 20 -Os jornais noticiam que uma cri.
,

I
anca, de três anos de idade, matou o seu pai quando brín-

__--_ Redator,·chefe MAR11NHO CALLADO JOR
cava com um fuzil, que supunha estivesse descarregado.

1 erça-feira .21 de Janeiro de 193q I NUMEPO 420 _- -.
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I �:? li encontrado na séde do Sindicado Fer-
Secretanosdogovernogaucho ro do registrado, roviario do Paraná

PORTO ALEGRE, 21 - O Si'. Raul Pila, após a �9434 ? CURITIBA, - 20 A policia em uma busca na sé-

homologação por parte do diretório central do Partido Li- I I de do Síndicato dos Fel roviarios do Paraná encontrou uma

bertador, comunicou ao governador gal. Flôres da Cunha grande cópia de materíal de propaganda comunista, espe-
que aceitava o seu convite para exercer o cargo de Secre- Da Diretoria Regional de San- que tralou o vosso jornal na edi- rando a cada momento a determinação do ministro do Tra-
tario da Agricultur "I. C' b

.

d" d d I balho fechando o referido Síndicato.
U

.

a alarma rece emos o seguinte: ão e ontem, evo ec arar que
Ontem, pela manhã, esteve em Palacio o sr. Paim «Floriancpclis, 15 de J"neiro de. a culpabilidade da aludida falta Consta que o material subversivo foi trazido nara

Filho que foi cientificar ao dirigente do Rio Grande do Sul, 1936, sr. Diretor d'A Gazela. não cab e à Dir;:!oria Regional alui pelo comunista Cabezon, que está prêso, esperando
que a comissão diretora do Partido Republicano Rio-Cran- 5wclações, Rela.tivnmente á falta dos Correios e Tç:�egrafos �:l'esle se a sn r m -ssa para o Rio.

dense homologára a escolha do sr. Líndolfo Colar, para d,� inloimações sobre o paradeiro Estado. O a � ���·u ís--m--o--A--n-t-o-n-'-1.-0a Secretaria lIa Fazenda.

I
do registrado n. 19.434 e dtO Apresenta Ja a recl mação e

AGU ER1RA. Del� �esAaulI- paga a ta,.'! exigida pela Tarifa de unl sar-
,--\ "'--\. 1"- GG". & P Jstitl, o sr. Diretor Regional t V- oficiou á D. R. do Distrito Fe- (leu o entura

ITALO E1JIOPE ,'laça0. deral, para onde o registrado foi
.. damonarquia rio expedido regularmente no mesmo

Bras ii I di" em que fui postado-v ! 6 de;

R!O, 20 - A Ação Mo- Abril do ano p. passado
narquista Brasileira .requereu,no �;.I �� _Ag�_s�o reiterou o ped,ido A Delegacia de Policia da c _

A hordo do [labérá seguiu
r. j. E. o seu registro, alim de I de ln o.rnaço s e no mez 'egUlnt= pit.ill teve conhecimento, ontem que hoje, prêso, para a Capital da

COMUNICADO N. 101 DO R. que possa desenvolver a sua ativi- fez a remesa de copia dos doeu-
no dia 16 do corrente, o sr. Sí.rgf'n- R'�rublica, escoltado por praças

MINISTERIO DA IMPREN- Não receberá auxilio finan- dade politica. Um v�spertino diz �ent�s qu� instruiram a" expedi- to da nossa Força Publica,O.;o- da Força Pública, o. ex-deputa-
SA ITALIANA. ceiro Que a Ação MonarqUista pretende çao do registrado, de acordo com I

.

SI t I
do Ied-ral H. Antomo Ventura

, ',. lici _ d' I DR I
.
c ecio I va, no momen o e-n que. '. , ,.

'

G P')r meio de propaganda eleitoral so icuação aque a ,á qua I a f d d T _ indigitado como partidário aoENEBRA, 20-A comissão '
-... .

d
' , passava os un os o escuro IROMA, 20-·0 Marechal escrita e pelo alistamento e o vo- dirigiu arn a outro oficio, tratan- d E t d

'. crédo vermelhodos Treze decidiu não proceder d d
o sta o, viu cair ao mar um

.

Badoglío telegrafa flue a ar- tI' resta-irar a Monarquia no Bra· o o assunto, a 21 de Dezembro. menino. r Acompanha-o o delegado sr,investigações sobre os bombardeios Nmada do Ras Desta foi der- aéreos e as atrocidades de. Ril, com a ascensão ao trono 1'10 o caso em apreço, COhJO cos-. Observalldo aquele soldado que
Rodolfo Rosa.

d C I D
.

. ,

D P dr H n l' ue Afon- tuma fazer com todas as recla- A d b
.

--

.

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

rota a no ana ofla e per- nunciadas pelos etiopes, assim co- pnncipe . é o e� r q o garoto S� t atia contra as on- Bebidas Nacionais e Extran-
seguida sem treg ias pelas :0, mações que lhe s ão apresentadas, d . de F. I

,4 mo resolveu, tambem,não auxiliar, a DR, d' este Estado tomou as
as, num «teus- e "orce para sa - geiras só NO

. ,:
nossas tropas. financeiramente, a Abissinia, visto O processo será julgado bre-

d ' var-se e n"ão conseguindo, o sargento I C AFE' ..J AVA
A I d d t provi encias que lhe competiam.DI' cls co unas coman a as não ser isso possivel.

vemen e. tOC ecio, numa (emonstração r O Praça 15 de Novembro
I G I O

..

t Sem mais, subscrevo-me (a) Ipe o enera raziam en ra- Comunicado n. 100 do R. Mi- Af'l .' ,-' G I CI f
seu a truismo, atilvu se ao mar e Antonio Pase/zoal

t 't
.

dO" LLA Usando balas dum dum .,

d I logmo ..._. onça ves' le,e I'
,

b'ram no ern ono e F.
- nlsteno a mprensa " 'Ivrou, aSSIm, a po re crIança ----------

BORAMA d· J 8 Italiana Il1tenno da 7 a. Ses�ão. i d te, no la ,ocu- DOLO, 20-Informa-se que I
a mar e.

I· tparam FILTU a 230 quilo� tambem durante os últimos com- ROMA 19-0 Marechal A d d
-

'I d'
O áto do sargento Deoclecio, I m rne Ifl e

metros de DOLO, dcsbara- , . gra eccn o a genll eza as -
'. I -

.

d
tando os grupos adversarl'os,

bates no setor de Dolo, os abissi- Badoglio telegr.Ç\fa que a vi-I imformações pr,'stadcs no alencio- tdao proPf
fiO ague es

qU�I'
nao

01;', a re.nU!I C!a o
.

b I d d O t
. ,

t dOI "

"

,em esúrços para auxI lar o plO� gablnetefran
que tentaram resistir.

mos usmam a as um- um.

SI
ofla uas ropas O enera so ofiCIO tramento pfza-nos dIZer '

.

d -di"
poucos arabes e somalis ferido� Graziani, no Canal Doria. que ela, não res�lvem o caS0 xl�ndo, qufan

o a,sua açao este- cêsO avanço contirllÍa próximo "'d dI' - IJ- d ., 'mI a se az senllr) coroo no caso

as cameleiras.
mostram SinaIS eVI entes o uso cone ulll·se el-:1 I esu la os meslT.o porque não atr:bulfamos , , d' d

'

-

daqueles projetís. sempre mais decisivos. a hlta a e�se ou águcle �orr�io, qfue narralm?s, � I�no os. mildls PARIS, 70 - A crise noAs nossas tropas encon-
O' f

A

C" I
rancos .; oglOS nao so pur park o

b' f A • ,

traram as colunas do� fugiti- Implacavelmente avanço Lon l11UOU, 011- mas ao arreIO Slmp fs:nente. 1< d t b- I ga mete rances, contmua a puo-
t.:> O dOa todo sem er.con A" I'

eus camara as como, am Çm, d
.

I I'
.

vos em rleploravl-ll's c"ndl'ço-es, perseguidos ,-m, I I.
-

SSIm, íllaIS uma vez ape amos d d
.

h
. cupar to os os CIrCU os po lhcos.

u '- - ,J .

'I f
. e to vS que tIveram coo eeI-

N h 'd 'd
que se rendem I'mplorando trar mais a guma e Icaz reSiS- para que o remetente, por este d 'd I

'ão a maIs UVI as de que o
, n.\I,MA. 20'-Notl'cI'a-se, ofi- t'

,

t d
., . mento o OC0rrI o.

Ed d H
agua e viveres, dada a 2bso- l' '- • encla por par e o lmmlgo ou por áquele correio, desta ou

.

sr. (luar erriot tornara efe�

1 d
-

.

d cialmente, que 05 italianos ocupa- em fuga. daquela fórma, se]' a cielltificado' tiva a renlinr:ia automaticamenteuta esorgamzação os ser- .

viços de abastecimento do ram, � 18 .do corrente, a Io�ahda. Ao meio-dia, de 19 de ja- do paradeiro do registrado nO .. P�OMULOAÇÃO DA após o regre-sso do sr. Pierre La-

adversario.
de FIltU, sItuada a 2jO qUllome- n�iro, as no.ssas colu�as de 19.434, .qu� ha n?ve me,es P?s' CONSTITUIÇÃO DO ES- vaI, segui�do-se im:diatamente' a

Tambem na lücalidade de t�o� d� Dolo. Presentement.e,:co�- aJtocarros tll1ham avc,nçado tou em Flonanopoh3 para o RI(1.. TADO DO RIO apresentaçao da demIssão por par-

DAVA PARMA e UEB GES-' tmua Impl:ca�el a perseguIção as eêrca de duzentos qullome- E' sc>bre isso -e�lperarnos-
I

te de outros cinco ministros radi-

TRO as nossas colunas avan- forças do ras Desta, na mesma tros.
�

que se aev� providencair. I RIO, 21 -A �onsti,tuição cais s.ocialistas. E' possivel que o

çam rápidamente, -capturando
fr�nte de batalha. Em toda parte as nos.)as do Estado do RIO sera pro- sr. Pierre LavaI, para enfrentar o

os grupos armados inimigos. Os soldados etíopes descon- tropas c��turam p:-isioneir'Js '11 !11ulgada amanhã, revestindo- Parlamento. tente hpar os buracos

No front eritrêu é intensa tentes e matenals, abandonad0s pe-
REQUEHEU

se o áto da maior solerdda- que tais renuncias abrem no Mi-

a atividade da aviação, da I ASMARA, 20-Informa o
los adversarios, cUJos mor- de_ nisterio, Plrecendo certo, entretan-

artilhada e das tropas ,em re- jornal Nuova Erithrea que o ras
tos até ôntem atingiflm a a cassação do registro O deputado Arnaldo Ta- to, que a Camara o derrubará.

h' t 1 d r MIl d f 5,000. A aviação que cüope- vart;s, presidente da Assem- O be. Pierre LavaI é espt;r"docon eClmen o, em o a a l-I u ug leta man ou en orcar cem
ra ativamente "ara a deban- RIO 20 _ Entrou, hOJ'e, no b!éia Constituinte, oficiou ao aqtli, de reooresso de Genebra, aténha, entre MAKALE' E TA- soldados e chicotear outros cem,

t'

CAZZE. afim de dominar os descontentes dada do adversario bombar- Tribunal de Justiça Eleitoral, o chefe do govêrr.o federal, so- a manhã de quarta-feira, quando
Ideou os centros de abaste- requerimento do delegado do Par, ticitan do a suspensão do es- serà reunido, imediatamente, o lViÍ

que rec amam contra a escassez

d cimento do Ras Dest.1 a Ne- tido Trabalhista do Brasil, José tado de sitio em todo o ter- nisterio, no Quai d' Orsa,y e os
e VIveres.

h 1"g e II. Tavares, pedindo a cassação do ritorio fluminense. m;,istros que pertencem ao Parti-
No Iront da Eritréa nada registro da Ação btegralista, soL De conbrm:dade com o do Socialista arresentarão sua d-:-

houve de notavel para assi- a alegação de que a mesma e�tá est�tuido na Carta Magna flu- missão. A seguir, e primeiro mi-
nalar. incursa nos dispositivos da Lei de minense, amanhã será feriado mstro levara ao presidente Albert

Conlnua na 2a,PPgina Segurança Nacional. estaJual. L\;brun a renuncia do gabinete.

A voz 00 POVO

Proprietario e Diretor Responsa'lel JAI RO CALLA DO

ANO III Florianopolis,

Comunicado
italiano

dido de auxilio financei!o prévia
mente feito e que lião fôra torna

do em com ideração em novembro
de 1935.

da nossa F'o r- ENVIADO, PRESO, PARA

ça f::3ública O RIO

Pedindo auxílio

CENEBRA,20-A çomissão
dOll Treze, da Liga das Nações
receheu uma longa nota do go
verno da Etiopia, repetindo o pe-

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pasehoal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Alen.a- italo-etiape
nha

(Compilação de L. Nazareth)
o dr. Casar Avila, ausentan
do-se por dois mêses, despede-se de seus amigos e

clientes e avisa que seus doentes ficaram aos cui
dados dos drs. C. COSTA jUN!OR, MIGUEL BOA
BAlO e AUGUSTO DE PAULA.

DIA 19 DE JANEIRO DE 1 936-S.CANUTO
1567-·-Para expulsar os francezes-Com uma vistosa

armada, chega li bahia do Rio de Janeiro, Me:n de Sá, trazendo au

xilios ao seu sobrinho Estacio d� Sá, para expulsar os francezes des
se ponto do Brasil.

1 822-Uma proclamação do governo em S.Paulo
Procurando attender ao pedido que lhe fizéra, em data de

12, o príncipe d. Pedro, em carta narrando as ameaças da divisão
do general Avilez, o governo provisorio de S. Paulo, publica uma

proclamação, comraunicando ao povo o conteúdo dessa carta e fa
zendo saber que fazia marchar para o Rio de Janeiro, um corpo de
1 . I 00 praças de primeira e segunda linhas, commandado pelo cel,
do regimento de caçadores da província, Lazaro José Gonçalves.

I 842-RepresentaçâfJ feita a D. Pedro-A assemblea
provincial de S. Paulo approva uma energica representação ao Im
perador, redigida por tres membros seus (Antonio Carlos, Chrispinia
no Soares e Dias de Toledo), na qual protesta contra as leis crian
do o conselho de Estado e r .Iormado o Codigo de Processo Crimi
nal, taxando-as de mero; actos dl força da reacção conservadora,
contra as conquistas libc.aes, consubstanciadas no Acto Addicional.

1906-0 generolissimo das forças alliadas-Fallec-,
em Buenos Aires, o general Bartholomeu Mitre, que fora presidente
da Republica Argentina em 1862, sendo o generalissimo das forças
brasileiras, argentinas c uruguaylls, alliadas, contra o dictador para
guayo Solano Lopez.

19 J 5 -Morre o dr. Bernardino de Campos. - Fallece
em S. Paulo, exercendo os cprgos de senador e presidente d.l com

missão diretcra do Partido Republicano Paulista, o dr. Berr.ardino \
de Campos, que fora propagandista da �epublica, ministro da Fa
zenda, no governo Prudenb de Mora�s, presidente do E�tad') de São
Paulo em dois períodos, etc.

o PROBLEMA FINANCEI
RO DA ITALIA EM FACE

DA GUERRA
A estação alemã DjA, onda

31,38ms., irradiará amanhã c

programa abaixo, para a Ameri- ROMA, 17 - Tratando do
ca do ,')ul. problema financeiro que é comi-
A's 23,15 corresponde à� der ado no exu angeiro como sen-

3,11) hs, no Rio de Jar.eiro e do o ponto fraco da ltalia na

7,1 5 às 1,1 5 hs. atualidade, o orgam semi-oficial
23,00 Anuncio DJA (alemão, Giornale de [falia desmente cate

espanhol) �anção popular ale�nã. goricamente que a soma de ....
�3.05 RadIO da Juventude Hitle- 795.000.000 de liras contida no
riana: Antigas canções de heróis

orçuneuto para os primeiros seis
da Alemanha. 23.35 Noticias sô- mêsses de 19:35 para gastos com

bre a. economia Alem�. 23.40 .�n- a qu istão não corresponda aos

tremere. 23.-15 Ultimas notl.clas fàtos. Aquele jornal frizCI, que
(em alemão). 24.00 Ruth \1elster estas .ilras são exatas e indiscu
toca a sonata ern ré-maior de tiveis,
\1ozart. 00.1 5 Thomas Paine. Pr03seglle depois dizendo que
Drama de Hanns Johst. 1.15 U1-

as despezas atuais com agues'
timas noticias (f�m espanhol).1.30 tão da Africa Oriental são cus

Scgui�a va. iada. Versos. canções teadas po: emprestimos internos
e musica. 2.15 Eco da Alema- pela emissão de titulas da te
nha. 2.3 O Os melho�es côro� .dt souro, pelos resultados da con

homens III. 3.00 UltImas. noticia venção das anuidades do Estado,
(em alemão). 3.15 Leitura d:. pda conversão obrigatoria de ti
programa (alem., esp.). Despedl- tulos extrangeiros de propriedada DJA, (alemão, espanhol). de de italianos e por apolices do

governo de Roma ou titulas do

10-3 II

Aeroloid Iguassú
MIGUEL LA PORTA, agente da Aeroloid Iguas

sú, avisa que essa companhia suspendeu os seus

serviços de- transportes aereos de Curitiba á Floria
nopolis.
13 2-2

1- Empreslimcr deConsolidação
do

Estado de Minas Gerais
Emissão de 1934-Titulos de Rs. 200$000-

juros 5'/.
Com sorteios em Junho e Dezembro

PREMIOS

tesouro.

Rheingntz
EM JUNHO

I de Rs. 500:0JO$000
2 de Rs. 50:000$000
1 de Rs. J 0:000$000

1: de Rs. 1 :000$000
330 de Rs. 300$000

EM DEZEMBRO
de Rs. J .000:000$000
de Rs. 100:000$000
de Rs. 50:000$000

2 de Rs. S:OOO$OOO
21 de Rs. 1 :000$000

330 de Rs. 300$00G

A verlda no

Banco do Brasil

LANS PARA BORDAR

Desapal�ecendo a rancor
ea inve�a, teremos Ul:la

·d d' c:-mocl a '�4III.all
8-4

-
-

9

I
O apaziguamento da familia

lesporti va brasileira, é d essas ne

'essid,deõ cuja urgencia não pó
Íe ser discutida, todos a reconhe
:em. Não ha porque procrastinar
a solução do dissídio depo-tivo,
que tantos resultados m;t!e'icos
tem produzido. E' mister qu� os

ndividu os se deixem erardgar a
lucinadoramente no torvelin'io das
oaixões, que obliteram o bom
�enso e obscurecem a 'razão, pa
ra não sentirem o nnseío da pa�,
opondo impehlos à solução da
malsinada cisão verificada em nos-

;05 desportos. Ten is:
Modernamente, os desportos A Iem e nha x

não devem e não poc'emser ti dos HO Ianda
. RIO - 17 O general Mano- como uma simples diversão, Não,

O· d "T
.

1 EI f" terceiro encontro e emsI el Rabelo, tenciona solicitar trans-
I d repre.sen�a!do ator

pnrnaT" I de Sala" realizado entre o clube
I ferencia para a reserva do Exér- 1 a eugenia os povos, e e-

KI" d H b S
d nento essencial no ap.imoramen- . IdPPder d eT �mdurAgo e

ad
O·

cito, por se achar escontente
d J'

, d ele a e e ems e mster am,
com a situação, pretendendo fun- to a raça. a esta prova o. exu- .

12 12Serantemente, que o robusteci- tNermm?u UIm emPhate por x •

dar um partido politico, cujo sim

objétivo será defender o regi "IX '. entoo d�. umt
a;açda.fc �mad co_�se- pr:: os Ph:��:�ua;��, t;;.r eD=�d ' . .

I t luenCla Ulre a;ja I usao os ues-
f' d Iemocrauco S.:lCla con ra os ex- �

S- f •
5aft e .

renz, emquanto nas up as
treml'smos da direita e da esquer- portos. ao or .es os povos que d' f b'd I'hdestes OIS oram atI os pe os o-
d ;e consagram aos esportos, que I d T H h A d

I,.'
a.

.:uidam da educação fisica. E' e- aln e�ets f
I.mer eh ulg ano

Eb
u-

'd d p a mlx a OI gan a pe a sra. er-
V. ente que não vemos nos e'lpor- .

d H b Ff d d h tem e am urgo e renz.
OR."

tos um processo arma ar e O·

O> ernOVIe-.JD mens de uma beleza fisica comp:c,- O ISSOLVI DA• netedora, tipos adonizados, so-

e RIO, 17 - Por decreto assi- freado de narcifizmo. E' um de-

• nado na pasta da Fazenda, foi ver altamente patriotÍco concorrer

• removido o r.uarda aduaneiro da para intensificar a prática dos des- TOKIO, 20.- - O gabinete
O Alfandega d: FloriMopo�is, Se- PO[to�, empenhar·se em pról da jaronê3 decidiu hoje, c-lissolver a

0,, cundino Rodrigues Fvn'es, pua, �ua difusão, de vel que tal gosto

I Camar�
dos Dep�:ados, imediata-

Cf no Rio de Janeiro, servir em Importa em trabalhar pelo engran- �ente ê:l sua reumao, com a pté-
8..... identico cargo. I ecimento da nacionalidade. via aprova"ão do M,kad0.

M 1S não se pode trabalhar pro
dutivamente em meio de lutas,
quando se malbaratam energias
valiosas em um pelejar cuja vai- )

dade é evidente ... Sómente em um

ambiencie de paz é producente
a atividade organizadora. A pa··
cihcação dos desportos impõe-se
imperiosamente. E' preciso' que to
das as pessoas fiquem conscias
de suas responsabilidades, pue te
nham a necessária ponderação pa-

1

ra sopitar os seus!rancores pesso
ais, Por hoje sã.

m
O plano do general Grazian

tem sido desenvolvido perfeitamen
te, o que tem causado grand f

baixa nas colunas et.op '5, pon·
do em seria perigo o plano es·

querdo dos abexins.

BAL.NEARIO
QUER FUN

DAR
PORTO DE IMBITUBA (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira)

um novo par ..
tido

Díreção de D. RAMPINELLI

COMPLETAI\1ENTE reformado, este grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento possi zel, com sadias e variadas refeições, dis
pondo de ótima e bem instalada cosinha, a cargo de pro
fissional competente.

SORTIDO bar, com bebídas geladas, bilhar e salão
de jogos. Agua corrente em todos os aposentos. Bar
be;:ria própria.

I
•
•
•

I
•
•
•
O A l'RES HORAS DE FLORIANOPOLIS PELA ESTRADA DE RODAGEM,
• VIA PAULO LOPES

Esplendidas praias de banhos

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA OS VERANfSTAS

PONTO de partida da E. F. D. TE
REZA CRISTINA, com trens diarios em

comunicação com todo o sul do Estado
a Câmara Japonêsa

'MAGAL.I "MAGAL.I
-----------------------------�

só Magali - a melhor manteiga - O nlelhor queijo

"MAGALI

�pOIO-saboroso .

Fabricas de:
PRODUTOS LATICJNIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO Lebarbenchon & Cia.DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO

DO NORTE

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

L A G UNA
7

� ",�.. � f,
_
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AGAZETA
-----------------------------------------------------------------------�
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�
� 1\:/laLtriz:: FL. � IS �

Não serlÍ devolvido o ori�inal,
publicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte

liiiiBõi__;;;;;;;;;;iiiiõõiiiiiiiiiiiõiõl_.......;;;;;;;;;;;;;;;;IiDE..;;;;;;;i5iBiiEim;;;.;;:;;:;;;.;iiiiiiiiKiiõ:;;.;.:;;yõiiiiiiõi;;;õiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ'l: daRedac iio.
,

-

FI'II'aes em.· Bluinenau - ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção �:je Secção de Secção de
FAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrange'raapara �('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 Cín.ento-terro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta .� Machinarios. em geral para a

.

lavoura: 'arados, [tri

�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

I��\'!4 Linha para coserle sergir FOl!0eS e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, lvlotores

� Lã em novellos e meadas LOI:ça esmaltada - apparelftos de jantar- talhe- ele ctrlcos

I
Sabonetes e Perfumarias res Material em

r

geral para transmissões: ;eixos,
� Alcolchoados e Colchas Loura sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tint�s a oleo e esmaltes .ileos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napos. Arame de ferro - télas para todos os fins Autornovcis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mcchanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e cxtrangclras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANNI Bebidas nacionaes e cxtrangeiras Material elcctrico em geral �

� Emp,'aza Naciolna! de !'\JS\feg9ção "Hoepckef'--.vapore�; "aqHoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1ariaH - Fabrica de Gelo ;'Rita rv1ar-Las, - Esaleir "Arataca" �
� �
C}�P���d&��'!!��������;;,��§>4����������:D���(�5����.,J�����l�i����í:;;$�§7"O"VAVA\aG

.�••�. •
·

••�G����

�
r.Ã\1 l-orto Alegre - Dr. Arvonio
�] Bottini

� Ateníae bem 1 I-Não discutam --lCU::b:s;;:;���ACS�:d;A
•

.....

I
------.

. b.raranguá-Jaime Wendhauseh
� Anitapolis-Anibal Paes

I.' Agenc=a Moden.na d� PIIII_ I
A CASA QUE REALMENTE VEl\DE BARATO L\ngelina--Armando Schmidt

Ui' li II ... MI....
E' A CASA MIS(�ELANEA Biguassú--HeitorCampos

• Blumenau- Martiniano Hilario'.

bljcaçães, COrri séde em São Paulo; Brinq\..Jeclo8. Louçgs e Bom Retiro-Joaquim Simões
,

tori d f I- d I � t:\rtigos de �)r'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:-es
e au orlza a e Isca Iza a pe o �overno eletricidad(3-, acaba de ICrllzeiro-O�valdo Pereira

Federal e possue a carta patente n. 112 � receber grai-�de novida- Curitibanos-Enedino Rosa

• � des-- Rua Trajano n. 8 ... Tel 1.428 Cresciuma - Dinorah Alves

.
- ��

,�#}. -!'�iiiiiiiiiiliiiãiiiiiiiiiiiõiiiiiiiliiiiiiiiiliiililliiiiiõ.i""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDil:JiEiiiiiiõ�liiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii--_iiiiiiiãiiiiiiiii�· ltaJ·aí-Evilásio Heusi\<,\') -

� loinvile-Xavier Schenk

� Lages-Hossan!lh Neves

�1 Laguna-Francisco Chagas Ma-

� Java· ·ornal chado
�, -- . J Mafra-Pompilio Claudio

� Praça 15 de Novembro, 26---sr;brado - Fone. 1,360 Nova Trento-João José Are he

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO Orleans-Edgar Matos

� Porto União- Hem inio Miles
lisura e honestidade, pois, os soro �1 Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite Rio do Sul-Aristides Melo
teios são presenciados pelo P3V:J'.

�] 1 São José-José Costa Vaz
·�t Anunciar no J AVA . JORNAL, significa: Grar,de� vendas e

� ma iorcs lucros S. Francisco Guaracy Gcerresen

. ',�J:.�"
São Joaquím-João Palma

�] Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS Tijucas-Osvaldo Ramas

---------��e������� Tubarão-Joaquim Faraco

$&' ..

Sch arz
Companhia "Aliança da de Vapores

EnCilrYCf;n se de; classiliceção, medição e EMí3ARQUE ele
todas as C'f ('CF S de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; ccrcacs e mercadorias em geral, para qualquer
perto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rápido
Preços rY',odicos

SÃO FRANCISCO SANTA cr:TARINA

FUNDADA EM 1870

seguros Terrestres e Maritimo
Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"'J Brasil

9.000:000$000
38.000:GOO$OOO
18.170:403$540
j J. -496:912$949

2.43:5.014:063$157
4.183:406$606

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVFIS
RESPONSABILIDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

,

i r�="----:-� I

': SIPPEL E ARlMACHADO �\�
lY_[OLEST.lA�

1934

Apentes, Sub-Agentes e Reguladorel de �vai las �em
�D Brasil, no Uruguai e nas prln�ipaís praças el�range;f'al.

Agentes em Ftolanopolts :
• O
• Campos Lobo & Cía. G
• e
• Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 @
• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLfANÇA �
.�� .
fi Escritórios em Laguna e Itajaí e
Q @
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages �
D e
e ••••GGee---------. .eGeea�oeG

todos os Estadc 8

Com
proços

UOUA �Q>, �speciais e

��'J
horas marcadas

! .\.�� Raios X
l:

�� Diatermia

I Raios Violeta

I Rua Felipe Schmidt, 38
WS6Wr.�&& ft._�m:,& iES-

Formidavels
--1

lortelol proprlos, tres vezes I
por semana, todas as segun·
das, ter�;!8 e sextas-!e!ras,

EXtra9ão com globol de cr'.lal.

A máxima

�I� I
IA GAZETA
I����������
I

DIAf�IO INDEPENDENTE

REDATORES DIVERSuS

COlaboração
::!!!!>J �.,

Assinaturas

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge-
ren te Jarro Cailado.

•

Redação, Admnlstraçlo
a Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

FtO:, 1.656

Agentils·-ccrrespcndentes

'fI
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CASA
- .1

TR

e de stock
•

rencias

tl"iunfos I
I

I
._-----,

perna
nente

II
NOIVO, NA MAIS RÓSE<\ QUADRA DA VIDA, QUÃO SA.

TISFEIiO NJí.o SE SENTIRIA V. EXCIA. EM FAZER CON·

TENTE A ELEITA DE tSEu CORAÇÃO I ENTRETANTO,
ELA SONHA COM LINDOS VESTIDOS CONFECCIONADOS

L:M
AS NOSSAS S�DAS PARA ESTE VERÃO ARDENTE

J,

C
Ld
tO
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A GAZETA-FLORIANOPOLIS
------_._---------

�·�=:;=:=:=;;2ggt=li_.��ég;,#4_�··§Q I :5f1ff?bA' t!ijp

H Companhia Brasileira Car-

1,1::, bonitera de Araranguá
com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto- �1 Estrada de Ferro D Ter €za Cistlna
'ria de Higiene deste Est<:do, aceita responsabilidade técni-

I ��ca de falmacia ou de especia.lidades farmaceuticas.
.. ;,'1,"

AV!:'.NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
C:: I tas para Farmaceuiico, na Redação deste Diaric . I, TI::::LEFONE, 3-1900

Rua João Pinto, fi' 18 3! Enel. T€leg. «BARB:�ANCO»
(sobrado) ....';<__6' -.........._." -" �, Río de .Janeiro

Das 10 ás 12 e elas 14 ás 'Ir.... = ...... JC'Q �,.;;;:---;==,..-;;;;;;;:;;..;_;;;;-== ��Ilt �Ji inas em C R ESCIUM 4
17 horas 1--

-

--I i en.'ADO DE STA. CATARINA
f"'au I O T Posito tem. a _grata .-

_ _

•

, satisfação ele I !� CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
comunicar que o ESTRELA �3TEl, á Praça 15 de I j PARA GAZ 8
Novembro n: 24, 'nos altos do conhecido Café e

�Ii
���"=�...i.:.':t'i:$(:: '"'ª?ift'Xm.. ....

Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem
_

mobil i a c!os quartos, sem pensão, co rn banhei ros, I � &iiiiiiiiiãii=-u_;;;;;;;;;;;;;;;;;.......�;;;;.;,;;;;w;:;;u�õiiiiiiiiõiiiimiii;;;;m__iiiiiiiili;;;,;;;;;;__iiiiiiliiii__iiiiiiiiF.

Resideucia.-R. Esleres Ju- Advogado a,l telefune, banhos quentes e frios. I: I,i, T,' �,� O T E Lnior, 82-Phone, 1.285
I�ua Trajano, n: 1 sobrado I � --- e"?m.' __''''Plfi'''__ ..._II�"_"� JE fj �

------ TeIephone rr 1548 i
Dr. Miguel

I � Acaba de sair do prelo Proprietario MIGUEL DAUX

Cllru�Gf���a�!�atlW> ·���caC·iO �-©-! G�i2� Ed�O E����� Dde
HemorrllOidas: - Tratamento re -I ra . �

tem seu escnp- �
uem operação e sem dõr ;

Resid.:· Praça Pereira e ot. tório de advocacia á rua I,veira, 14-Teleph. 1353
Visconde de Ouro Preto

Com t-d .--R. joão Pinte,13' i
Teleph. 1595 n. 70. - Phor.> 1277.-

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

BLUMENAU
Clinica de Crianças--rvlo- II
lestias de senhoras -- Vias Escriptorio:- 'Rua 15 d� I Ínformações gerais:-Repartições .. publicas, Associaçõ-s,
Urinaria.s-Doenças do Co- Novembro n. 50 InstÍlu:m, Hospitais, Imprensa etc.--Indicações uieis: Meio�
ração e Pulmões-Sifilis �Eaificlo Caixa Agricola) de transporte. Planos e tabelas de transportes marítimos,

Electroterapia - Ralol TELEPI-lOt-1E, 58 terrestres e Iluviaes. Distancia� quilometrjca.
Ultra-Violetas

----- C. Ir�DICADOR GERAL DO C01\1ERCI{), D�\S INDUS�
TRI/\S E PROFISOES. ,

C001SULTAS: 1= Dr ;�erbal '"'R. �f I A Capital-II Os l'vlunic:pios na ordem allabetica,

Das 9 ás 11 d S I II -;.-lU Anunciantes fóra do Estado.

Dus 16 ás 18
a i va � O. INDICE DOS ANLNCTANTES.

H Advogado fi o G·S do Esl.ado de S. Catarina é a unica obra
Rua Trajano, 21

U Rua Com. Mafra, 10 (sob.) I
neste genero que não significa uma simples compilação,Fone 1384___ Fones 1631 e 1290 de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se ter-

n-;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;:;:; ,. --; ="'==- I na indispensavel ou util para um indicador �eguro do CI)-

II OroArminioTô.vares j---'---------�; I mercio, das inàustrias e da
. vi�a em .geral de todo O Es-

Especialista emmolestias de
. 'es Salvio de Sá ;1 - tado, coordenando a matena sistematicamente.

GARGANTA-NARIZ -OU- Gonzaga i ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO E

$Dr. osvaido Silva ,\,1 Preço do Guia com o mapa a
(Formoêo pela

. E'acL!l�ac)e ôe

meOic:ina 1\0 Un'verslàaàe õo Sabacy. ,IiiRio àe 1aneiro. Ex·interno,

Por concurso, õo Hospit<;tl àe

li IPrsnt05uélrroeOaAsslsten- ADVCGADOS 1 f'"
-

==="�-III
cía publica 00 Rio Oe 1.:Jneiro. I 'I D r R r- a rd,,-..... .. II I

' ._" -._., �
Com alguns anos ue prOTlca nos

J
serviços especializaOo� 110 Pro RUA TRAJANO, 3: I: II Gotts rn a nn II
fes§or 5an50n, no' RIO ae 10-

Telefont.., 1287 Inelro·-na policlinica Oe 13otafo-

I Ex·ch:fe d,a dil1ic1À do i-Iospiga· .- no Hospital àe 5ão 10ão
Batista ôo L(l�ôa e no Hospital -

_ . =-=--.,,;,:,.,,�,:==== tal de Nürnberg, (Professor
BaC���uid�e clínica e cirur- � Dro Re,n'ato= � Ilndórg Elurkhardt e Professor

II -_==Barbdsa-_== I;!I I Erwin Kreuter) I

gia de ouvidos, gcrganta,
np,riz cabeça e pescoç.) ADVOGADO Especi�n8�a em cirurg1a
;:!o Hospital de Caridade

II geralRua Trajano, 2 (sob.) Iáe Florianopolís. Fone 1325-Aten.::le cha- , I (d IIGabinete adaptado para I
alta cirurgia, ginJeco ogia, o-

,uados para o inkrior. d h) t
e-xames da sua especialidade e =' enças as sen oras e par o>,

c�m sala de cirurgia propria.

I PASCHOAl SIMONE S. A.
I

cirurgia do sislema ner.voso e IConsultas diariamente no , operações de plastlca .

I

Hospital de Florianopolis.·' LIVRARIA MODERNA II II
RESIDENCIA Hotel La E'unàaàn rzm 1886

CONSULTORIO··-Rua Tra-'I
Porta�Fone parecu1ar 1246 jano N. 1 e das 10 ás 12 e

IRua Felippe Schmidt r.' 8 das 15 ás 16 112 horas. , ICaixa postallZ9 TeJ, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg. I TELEF. 1.285 f SEGUINTES JUROS:
SIMONE II RESIDENCIA- Rua Este- I ele Limitada 5'1. ala.

I.
ves Junior N. 26 CIC.AvisoPrevi06·I.ala. � Rua Felipe Schmidt no 2 -

Tvpographia, Estereotypia � U'

Cilwgião Dentista encaàernarão, Pautação, Tra- ,I U' TELEF. 1.131 Prazo Fixa g·l· ala. '*� 1 •
_ RUA DEODORO, 30 _-_-�_=b=a=lh=o=s=e=m==A=It=o=R=e=ie=vo==ej=c.� ������_������_�_��_��-�-'�-,(-�-�,-�-;-.�-.�-�-�----�-_-_-_-_-_������������_·_._��_�_·'_�_$_e_�CI_··_tl_·

CÔR? RESFRIADOS?
-

"

G-U A--· A I N-'-A

A Gazetà Indica:
I Médicos

b"d- • ;pp;,tB

Ex-assistente do

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio· Aducci
Advogado'

,

Oro César Sartori

Clinica cirúrgica -operaçõe s

Das 3 horas em
.

iante dia
riamement.e a R. 71 ajano,51

P��ne 1.618

�=....."","""""""""""'=='"""'>W",.",.,.

!I
Dr. Pedro de Moura FerrO'

Edit�da pela LIVRARIA CENTRAL de Ailler!o E',�ires
E'lori�nopolis - I'oixo Postal, 131 - Telefone. 1420 . 5. Cntnr lno

Enàereço Tcl eqr.: "EntrIZ5"

LIVRO I:!DISPENSAVEL A TODOS r ELA SUA
GRANDE UTILlDP,DE INfORMA'IIVA

PORTATIL E COMPLETO

o Guia abrange os seguintes assuntos:
�. O ESTADO DE S. CATARINA EM GE�<AL.

Informações gerais sobre a divisão pclitica, administra �

tiva, religiosa, reop irtções, irnpostos etc. -r-Índicações uleis:

Serviço pcsta] e telegralico. Horariu� e preçc-s de: FassagLns
das companhias lerroviarias, navcgaç. o maritirna e acrca e

emprezas de transporte terrestre e Huvial. --!' Íedidas.
B. OS MUNICIPlr)S.

Caixa Postal, 110.

_

........- - .. --_: "====--1
Dr. Ivo d'Aquino

Adv6ga.do
Dr. "SYLVIO

,

FERRARO
B.

Bart�o de
Créd ito Po
pular e Ag'ri ..
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coup. Rcsp. Ltda.)

Rua Traj�':ia'lo n. 16
(Edificio proprin)

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

=--
PABAHDO 05

r)entistas

Luiz Freysleben

Estabelecido com excelente prcdio de contru
ção moderna 12m cimento armado. Agua encanada
em todo= os quartos com janelas para as ruas Tra
jano c C'onselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci ..
ma elo 30. andar, COl1'I admirável vista para o mar
e cidade.

TR <\TAMENTO DE PRL\!1EIRA ORDEM

Diarias a pé"1r-tir de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina
5

= ... -

II �l��l��l�---�����

,�Carnaval vem aí I�i � -',",'..- _" ��I

� Para celebrar com pompa e magnificencia ��
a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre
ferida CA3A DAS MEIAS, adquiriu forrnidavel
stock de ai tigos carnavalescos.

E' a CASA DAS I\1EIAS o deposito unico
para todo o Estado de Santa Catarina, dos afa
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO
DO METAL'CO, RIGOL ETTO, PIER�O � e PIER·
ROT METALICO, CONFETI e SERPENTINAS.

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

I � de�e r: feito. dir��a::lcnt: á CASA DAS MEIAS, �
��

__

que orerece

� al�::S valltdgen� 2 �
�l�l��(��-- ��k��,

Siga o nosso conselho: •
MANDE FAZER UM PROlE'TO, COM II
ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO- •
CUMEN10S rFçA PREÇO A DOUS OU
TRES CONS j RU I" ORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM 6TIMJ-\.S CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre60s modicas

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

DE JANEIRO

M o
".

CORAÇAOCE'PR
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A ALEGRIA
DETOMAZ ...Raul Larangeiral

DO
o principe dos violinistas bra
sileiros tocará para nós esta

noite

NA LAGOA.

A POVO
Antonio Tomaz é um dêsses

espiritos alegres que, quando se

aproximam f) dias carnavalee
cos, quer ser o primeiro a entre

gar-se á farra ...
Ainda Domingo. Antoni.> T0-

maz se viu dispôsto á baderna.

Pa _
Tornou um pouco.. , depois

mais outro tanto... e acabou fa
zendo das suas.; O subdelegado
do distrito da Lagôa, que não

P I F· dOI" está para ser bondoso com as lar-
e o sr. rancisco e rve.r r •

d T
ra Furtado, T

.

d C' nstas, pren eu a omaz e man-
esoureiro a aixa

d á P I" C"IB r t d E d d ou-o apresentar o reia IVI ,

M�n� tlc�n "d °F5 mdPrega tOSE
o

que, logo, o trancafiou no xadrez.
lOIS eno a azen 8, nes e s-

A I
.

tado, foram pagos no periodo de a egna de Tomaz... na La-

b d 1935
. .

d goa acabou no xadrez ...
novem ro e a Janeiro o

corrente, os seguintes peculos:
d. Leonete �a Purificllção Sarto- «NOVIDADES» NO MOCO-

rato, herdeira de seu esposo João TO
Sartorato, a quantia de 1 :200$;
a d. Dulcina Costa da Cunha,

A' Policia Central compareceu,
ontem, Maria Cardoso.herdeira do seu esposo Eduardc

Jaime da Cunha, a 1uantia de Insultada no Mocotõ por 'JlI1Seu

I :200$ e ás senhorinhas Zoé vizinho Nestor de tal, resolvêu

Ananiza da Cunha, Áurea Ma- queixar-se ás autoridades: E foi ...

rinho da Silva, Celia Silva Cor- talvez, hoje, Nestor seja chama-
do para explicar-se.

'

rêa de Araujo, Isaura Silva e

Wilson da Silva, herdeiros de No Mocoió a coisa é assim .. �

Domingos Leopoldo da Silva, ê

quantia de 1 :200$00

voz

rr\J7s;;--vid� ;i�;!:�:�t���a::!��=
��:"_���"U1l r.��a: ���� NCO,2dl 0dPapa conf�riu a Grã

ruz a ar em de PIO Nono ao

senhorinha embaix dor brasileiro junto á San
sa Sé, H. Luiz Guimarães Filho.

Oscar Guanabal ino disse que
Larangeira era um musicista con

ciencioso, de raça, possuindo uma

afinação perfeita.
Hoje teremos o prazer de sen

tirmos a inspiração dos grandes
autores, atravéz a vibratibílídade
de um artista bem brasileiro.

l-:.rangeira não quiz deixar
Florianopolis sem ouvil-o e, para
ela, preparou um programa cheio
tle joias do seu vastissimo reper
torio,

Será a seguinte a órdem das
peças.

Os bilhetes restante serão en

cOntrados á noite na entrada do
Clube Doze.

nHJVER�"RI05 tervenção cirúrgica a

Aniversaria-se hoje a �entil se. Maria BunD.
------------------------

nl-orinl,a Dulce Cunha, filha do
sr, Silvino Carneiro da Cunha.

Peculios
gos

BANDO DA NOITE Passei e ano. todoa trabalhar •••
Hoje, á n .ite, a noss a Bnnd- II

U)ay apreciará em toda a
sua ex- Cem tudo. isso. ainda tenho fé.

I tensão a passagem do maravilho- Passar três dias bem d( �:ançade.
V· iti hoie dã d V I Longe de tudo. quanto. e mulher.la man ima regressou

1\

J. so COI ao e Lord e oso, o Nem que eu fíqt e na central
da capital gaücha, onde fora em Bando da noite. Desnecessario se guardado,
viagem de recreio o estimado torm tecermos elogios a tão homo- Porém si e pêso me acompanhar,
conterraneo sr. Carlos Moritz, da

geneo cordão, porque êle é e será Dare� meus gol��s �e t�d.... m�neira.
e apreza dos Cines Coroades, des- sempre o u.lucinante conjunto que Dep�tS �e tu.de SI �ao fl�ar. frese,
ta prara, e do nosso alto comer' d I'l ' d Veces nae digam: ISSO. é pee11'a.

:s e el ara, por certo, a to os aque-
les que tiverem a dita de o vêr Passei e .tne tede a trabalhar•••

pacó.
Terça-feira 21 de Janeiro del936. 5.-Lages (aéde) Curit'banos,

Campofl Novos, Bom Retiro e

Acha- se aberta, na Escola Anundo em italiano, espa- São Joaquim.

5OreS de Aprepdizes Artifices, até nhol e português. 6.-Laguna, Tubarão (séde),
Pelo onibus da Auto Viação

_ 31 do corrente, concurrencia Marcha Real e Giovinezza. Umssangl. Orleans e Areran'
Catarinense chegaram, do norte

DEVEM I R
administrativa para o forne·· Noticiario em italiano. guá.

do Estado. os seguintes pastagei· cimento de material ao alma- Transmissão do Teaho Carl'ls --------------
lOS: Olivia Martins, Delere Schue-

PARA SUAS xarifado daquela repartição, Pe/ice de Genova, da opera: LouCOl'z, Marta Pessôa e Candlda A,i- durante o exercicio de 1936 "BODAS DE FIGADon de
Ia. SE'DES Mozarte. ConverçãO de s. E. CA·

Encontra-se nesta capital, 0r O f d G
Pagamento MILO GUIDI, Presidence do

d P I C
.

b I' d s pro essores os rupos Comité das Invençõ'!s, sobre o
sr f. auo arneuc, a alsa o

E I d E I I DOS JUROS DE .

d
•

f l"d
. • d d sco ares e as sco,as so- téma: «A 10 ustna e o esoirito

acutahvo resl ente na clda e e
ladas deverão estar em suas APOLICES de invenção». Concerto de Bi-

Laguna. séde no dia 13 de fe\'e·e·ro Durante c corrente mês anca Bianchi, meio-soprano.
De Tijllcas chegou, ha dias, pp. vindouro, e os das Esco- será efetuado, pelo Tesouro Notici.ui em espanhol e portu-

o sr. Antonio Corrêa, ag�nte (O II:1s Normais Primarias, no do Estado, o pagamento dos guês. Marcga Real e aiovinez� CURI flBA, 17 - O soldéi.·
Correio naquelu:idade. dia 27 do mesmo mês, sob juros de apolices e bonus da za. do da p:>licia Zoroastro Silva,

pena de lhes serem aplicados dívida pública do Estado, re· S. E. CAMILO GUIDI, atacado de inesperada loucura, at;
os dispositivos' do art. 93 iativas ao segundo semestre Professor de E�tatistica Grafica rou de r�volver COl.tra seu pa;,
do Regulament0 GeraI. do exercicio de 1935. e d� Ciencias das Construções tendo a balá atingido uma moeda

C 'd na E�cah de Engenharia de Tu- que o velho trazia no belso, o que
aixa de Aposenta oria e rim, é ACí'do!mico lJe Italia. Sua não permitiu a perfuração do seu

Penso-es dos Trabalhado competeQcia cientifica e técnica ventre.
-

fazem-no uma dali mais altas per- Em seguicJl\, Zoroastro atirou

resem Trap iches e Ar- sonalida_des n6 campo da Cie'.lcia de revolver contra uma visinha
italian:t. E' Presidente da As· não atingindo-a.

mazes de Café sociação Italiana para os Estados Feriu a sua amasia gravemen
sobre �s materias de Ccnstru- te no ventre e em um braço, com

Viajou para o sul do Estado,. De órdem do Diretor-Presidente �a Caixa de Aoosentado- ção e Vice Presidente da nova tiros de revolver.

o prezado conterraneo sr. 10a- fie e Pensões dos �rabalhadoreli em �raplches e Armazens de C�- As�ociação Internacional para a Por último. o treslouca '. 501-

quim da Costa Arantes, escrivão fé, levo ao c.onheclmento d! todos os mteressados que o sr. Zefefl" orova dos materiais. Tem va- daào deu-se um tiro no estomago,

da Côrte de Apelação. no Abreu fOi nomeado para exercer o cargo de encarregado dos ;'io; e iPlpor'ante en-:atit0s pelos encontrando-se em estado gravis- ,

seniços da Caixa nesta cidade, ficando, assi,n, investido de amplos Governo Italiano. simô.

poderes para proceder, na conformidade do art. 49 do Regula-
Imento aprovado pelo Decr. 114 de 5 de abril de 1935 e,_ mo

Blumenau o dificado pelo Decr. 335, de II de -setembro do mesmo ano. á ar

Ruiz, nosso recadação das contribuições previstas n?s letras a e b do art. 45 do
citado Regulamento.

Flolianopolis, 20 de Janeiro de 1936.
Salvino da Fonseca

No Hospital de Caridade será Representante da Caixa .Dos Estados de Santa Catarina e 4
submetida. hoje. á meliDdr9�a in-, Paraná. L\....-iiiiiii!--__i!ii iiiiii_iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiill

enzern ANOS !-tCJ1E:

a senhorinha Vicentina Ferrei
ra, filha do sr. Geraldino Ferrei
ra;

a senhorinha Celia Bom da
Silva;

o joven Vitor Côrte Real;
o sr. Pedro de Freitas, escn

turario do Tesoureiro.

BODAS DE PRATA

Comemoram, hoje, o 25· ani
versario de seu casamento o sr.

João Carvalho e exma. esposa, d.
Alice Carvalho, residentes em

Laguna.
fliEBAm UH5 .••

Coronel caetino Costa

Encontra-se, nesta capital, a

c (_mpa lhado de sua exma. esposa
vi ndo de Lages, o sr, cel, Caeta"
no Costa, ab-istado fazendeiro e

prestigioso politico na região ser

fana.

Em sua companhia viajou 8

graciosa senhorinha Zenaide Cos
li A·fila.

Carlos Morltz

CIO.

Chegado de Laguna encont.a

se nesta cidade estimado con

íerraiseo sr. Antonio Filomeno.
do comeI'cio daquela prospera ci
dade sulina.

OUTROS --PARTEm

Antonieta de Barros

Em companhia de sua irmã

p 'ofessora Leonor de Barros, se

guiu hoje para Joinvile a sra. An

tonieta de Barros, destacado mem

bro do magisterio catarinense, e

deputada á A, semhleia Legislati-
va.

Cap. - Mimoso 'Ruiz

Viajou hoje para
sr. capitão Mimoso
eolega de imprensa.
OPERA(Ao

Pródromos
DA

FOL..IA
PROGf\AMA

A MARINHA VEM AI' Parei Contigo lntiada Desplanes

Marcha de Baúba
Amanhã, ás 19 horas, nos sa

lões do Ura Tenis Club, espe
cialmente cedidos, reunir-se-á o

c ordão maluco do ano passado,
e, qsuiçá deste ano, para tratar
de a suntos de real valor, estando.
para isso, convidados todos os seus

comp cnentes.
A marinha vem aí, o blóco

composto de uma pleiade de joven
entusiastas, e, tsmb em com (

concurso dos mais bambas no

g e n e r o, levará pela frente,
quando de sua arrancada, todos
os obstacu'os a éla antepostos,
pois em sua vitoriosa marcha ja
mais alguem lhe passará á frente.

Rondino Beethoven
.f/ria (4a. corda) Bach
Minuello Mozart (Disco

Columbia)
Ar/CIso Haendel

Passei e ano. todo a trabalhar, Rondo Mozart
Cavando. a bola de todos 0.5 dias, Il-:Balle/-Lenlo Guck
Porém, agóra chegou e carnaval, Valsa BrahmsParei contigo!
!! cem tuas manias. Noturno Chopin

I
'

W_ondo Schubert
Brinco. sósrnho, nínguem Serenata Schubert

me atrapalha, (Disco Columbia)Cáío no. samba sem me aborrecer, Z ngaresca Sarazate»Pois essa vida é fogo de palha. Canto do rouxinol Sclrllzate »Mllléques bambas eu gesto. de vêr,
Vive de tanga e numa senéca, Ao piano a prof. d. Gertrudes
Apííce bossa de qUllquer geítíaho, Busch fará a sua colaboração de
Mulher para mim tem !:ide arapúca, fina musicista.
Tenho. caldo, embora sabldínho.

Dedicado ao Blóco
FILHOS DA LUA

',-

G.EArqui.
diocesano
São José

- i,Durante o periodo de 16
a 31 de dezembro pp., foram
executados no gabit e'e den
taria do G. E. Arquídeocesa
no São José, desta capital,
os seguintes trabalhos: 87
obturações á amalgama, 30
obturações a porcelana, 4 ob
turações de canal, 27 extra
ções com anestesia, 92 ex

trações em escolares reconhe
cidamente pobres e 100 cu

rátivos.

JUIZES
SUBSTITU

TOS
Acha-se aberta, p�:lo prazo dt

I 5 dias, na secretaria da Côrte
--_ de Apelação, o concurso para o

------

preenchimento dos curgos de jui-
En te It S!t I ia nOzes sub ..titutos para as seguintes
Audizioni Ra- circunstancias.
diofoniche 1.-Capital (séde), São José,
E". I. A. R. Palhoça Biguassú e ,Tijucas.

2. -Itajai Brusque, Blumnau,
Ellaçlo d, andai ourlal d. (séde) Hamonia, Indaial e Rio
Roma-2RO 31J13K C. 8835 do Sul.

3.-Joinvile (sede) São Fran
Hora do 'Rio de JaneiTo 20,20 cisco, Jaraguá. São Bento, Ma

fra e Canoinhas.
4. - Porto União. Cruzeiro

(séde), Caçador. Concordia e Cha-

Programa de transmissão ra
diofônica especial para a

AmeI ica Latina

CARTAZES
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7.30
horas, Vaqueiro milionario.

e OUVIl.

C"ncurrena

Os proles··
•

cla
CINE ROYAL, ás 7,30 !1(C..

ras, Mississipi.

CINE ODEON, ás 7,30 ho·
ras, Doce Adelína.

T. M.

atirou de "e
vólver con
tra o seu pai

CINE REX, ás 5 e 7,30
horas, C:llpa do divorcio.

APOLlCES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

A Agência do Banco do
Brasil, nesta praça, está pro··
cedendo ao pagamento do
coupon no. 3, das Apolices
do Emprestimo de Consolida"
ção do Estado de Minas Ge
rais, vencidrJ em janeiro cor�
rente.
Os possuidores das referi�

das apolices poderão, assim,
d\!sde já dirigir-se áquele Ins"
tituto de Crédito.

Três por dia
O Demetrio Garofalis,
Proprietario do Gloria,
Deu av.ora �m discutir
Sobre guerra e sobre Hístoria.

E tudo quanto êle escuta,
São alusõ'!s dos tiranos,
Aos brigadores da LOna,
Os bravos italianos.Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre

SULBIOLPasta Ontem só porque um guri.
Lhe falou em picolé,
Zangado e alto gntou:
Sei lá de Sei-Iá·si-ê.

(Formula do DR. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas

de perfumarias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




