
Já são conhecidas as seguintes candidaturas a di- raguã; José de Carvalho Filho, de Sã,) Francisco; Gaspari- Os nomes mais cotados são dos srs, Joaquim Wolff

rigentes de edilidades catarinenses, pelo Partido Liberal: no Zorzi, de Campos Novos e Uracili?d10 de Almeida, de e Hans jordano
cel. Passos Maia, de Cruzeiro; Carlos Sperança, de Rio Curitibanos. Com a apresentação elo nome do sr. Sprobstz á

Caçador; Helrnutt Müller, de Podo União; Celso P;'\mos, Hoje á noite haverá uma rcun'ã : cm [oinvile dos dirigente do município de Paratl congregaram-se em tôrno
de Lages; ceI. Marcolino Cabral, de Tubarão; Pedro Kuss, I prestigiosos políticos qU2 compõem a Frente Unica, para dessa candidatura todos os po'iticos daquêle município,
de Mafra; F. SpíObstz, de Paratí; Arnaldo Schmidt, de Ja- escolhi do SCLl candidato á prcfeitura joinvil��., .orrnaudo frente-única.

.

J ..... -

'

p,t ,qL". ii'''" Co! L; ,

j)(',ção UJ'I< ( de ( ,;,; I

• l' I
terDentt u.; d.iQ� w.l. g \'. ..:rl" :"" fPl.!.� I (J:l! Ct�1 I

aux I a es, ln mésec, trou_bc p:i1aL direito qut, ti • ';;:1
seu cHrtaz, sevéras criticas f0br, rua Felipe Schmidt, aciJtil11 se Dr. Nereu hall'U::', \.:lvv";. H.... > , ,

t;m3 medida da nossa Policia Ci- apagad(ls tres Ji1mpadas, jus dor do EsL.do fugir para a UnÍão dos SJvlels.l
vil, quando da expedição de sal- lamente no iocal ondp, toJa� Com s. excia. ch�gou, tan�- Irá a ii) Riovn-condutos. as noites, a nossa r'locidadl bem, a comitiva que o acom-

Criticou, não n fato de exigirtm faz o footing. panhou na v;agem, e com-
as nossas autoridad,�s polie'ais s�m- PedLr.os ao sr. diretor di::, posta dos srs. deputado AIt� () gel. Fior'es
plesmente os s',lvJ-ccodutos e, Sim, Companhia LlIz e Força Ca· I miro Guimarã2s, presidente
o de verem os me,r.;os !'êladog err tarinense, para que determi- ja Assembléia Legislativa PORTO ALEGRE, 2 J _ O
2$200. ne providencias que sal�em Estadual; dr. Ivo d'Aquino, Sr. Flore, da Cunha espera c.

Agora. cheja-ncs ás mão" c I essas faltas. SecretariJ da Viação e Obras regresso do Sr. Darei Azambuja
sa"VJ-eord Ito do sr. �a�. Alvaro

_. Publicas; dcplltados lvens de para lhe passar o governo e lo ..

Moura Roc�a, .brasll.el.ro, com
I\. \raujo, lid�r da maioria da go depois segu�r p3.ra o Rio de

40 anos �:h Idade, ohcla! da re- t"'ieso Assembléia, e Rogerio Vil:'ira; JanciiO.
�e�va da Brigada MilitélT, docu- Imenta êsslO pedido peja Chefatu- ffl,) �J1!11lC'" �. � """

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

Ta ce Policia de Porto Alegre, laii'\9apio
fJll{�7,q1.� ü �(1;��Ç�;.H&..;j 1 D k'l!

sêladú o mesmo com os sêZns que lUm
'" Ra nd �e

exigiram a _desta �aPital!! .

Em n03SO lo;:al de ônlen, peJf T&fm��'r��;�!lelfl r!la"Assím, nao havia rnzaode ser Por ter ha dias, furtad.o uma equivocü>, noticiamos que o H. ii \W \iA;""��I�e i1j,

a ct'lIsura do orgão opocionísta à bjcícl�ta, que Sé. achava em frente Antcnio Ventma, ex-dêPlüado fe-
rr.edida tomada pela nossa Poli-l á Casa Moellmam, foi ontem, às Jeral, classista, seguirá para a E',') E tiveram, o:ltem, em nossa ADIS ABABA, 21 -Com
ria, quando à parte de serem co·' 16 horas, recolhido ao xadrês, d� Janeiro, enviado. prêso pda, redaçã} os sr, Oovaldo e Ar-lo objetivo de dominar a re

brados os sêlos, exigidos lJelo o individuo Cecilio Odcrico meS'T:a Policiél. I ruindo Klein, nEl�urais do Estado belião de Gojam, o impera-
, proprio Regulamento de Sêlos. de VLdeiíos, de côr bmnca, n1- Trata-se do sr. �.i"Ho Ven- do Rio Grande do Sul, que se dor Hdile Selassié I enviou

tural deste Estado, com 30 anos tUla e, não, elo sr. Antonio Ven- ('nconlram realizando um extraor- tropas, que se empenharam
de idade, sclteiro, lavrador c re- turá o preso", ópressamos em fa!if;- d n:n:o raid em molociclétil de em iuta contra os rebeldes a
siJente no distrito de Lagôa. car. Pc rto f\legre·New York. uma distancia de tres quilo

metras de febramarkos, tra-
vando-se bato.lhas desespe
r2das.
As notkias de forite parti-

Estamos seguramente in iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiEZiiiil"._ -'"""'"'""'" w_ _ cular calculam o t0tal das
formados que sexta-feira, pró·

fi
I I C g

! C llítimas em algumas centenas.
xima realinr-se-á o grande OS r Igo r IT ICos aa orn -

,

No meio da. bata!ha Gues- Deu-nos o .praz�r de sua visita
comicio de confraternização

.

i I
1CSSf- conseguIU fugIr a cava- o sr. AntOnIO FIlomeno, repre.

pan- americana, - iniciativéi

p �;nh Ia S,w,ft II), se�llid� de (�ois. servos, I sent[).nte dos prortuto"l do Loba-
dos e� tudantes-', transferido C" em dlreçao do lIltenor. Fo-, ratorio F\ocha, da cidade Je L1-
por razões superiores. ram d�stacados elementos: guna, que Re encontra, nesta cida-
Consta-nos que o dr. Diniz PORTO ALEGRE, 21-A Companhia Sw ft do Brasil, que já tinha projetado �>arJ. salrem a se.u encilço) I de, em propaganda comercial.

Junior, ilustre lider da ban- a COl1st;-llção dr} frj�� Jrlficos na regiã:J serrana, acaba de modificar seu projéto, trdnsfe- !nas G\lessesse fOI para lima S. s. ofereceu nos algumás a

cada catatinense na Assem- rindo essas construções para o') Estados do Paraná e Santa Cabrina. reg ão on�e conta com I1LI�1e- mmtras do exct'knte �abã') iíqui.
bléia federal, irá tomar parte E�;sa de,ioeração foi to,l1ada em COl1s\:'qucl1cia dos Lnpostos votados pela As- rosos �mJgos c, em vista rlo - . Sabão Quinado 1?cchedv
saliente nas comemorações sembléia Legislativa sobre a exportação da banha, pc)is a referida companhia tenci0- disso, torna-s� dificil sua

I
para a lavagem da cabê"a.

•

de amizade sul· america'1a. I nava explorar a industrialização dos suínos. captura. Agradecemos a oferta.

'Voz: r�uaisquer politicas.A

Hedator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
----

I NUMEHO 421
Proprietario e Diretor Hesponsavel JAIRO CALL�DO

dê janeiro de 1936FIO! ianopolis,Ar�o III
.._---_._---

•

Im rt

RIO, 21 - Em aviso dirigldo aocheíc do Depar
tamento do Pessoal do Exército, J ministro da Guerra,
para conhecimento dos interessados, determinou as s-gu'n-
tes proví.k r.cas:. ,> I •

lo. -Ficam restabc'ec.dos em todo o pus, (\ t a .

sto e desembaraço nos arrn izcns das !\!fél1�(Lg'1ç" c CO.1 I
panhas de navegação e de lSti,l( as de furo, LI<' ai ,la, c

munições c explosivos, obscrv.u'as 3� irstru':J ') c;' c

gu'am es es serviços, CO'11 exceção d !'� C(':atl;' a : " I: "�

'cnt 1 ,·t·" ) 1

W nchesrcr c tip s corrc-po..: cn 'S (JC ca 1 .rcs j' i.

2o,-Ficam íóra da ex cç;(.) !�'u1Ci0naja .i . r �l :

f i il a 1 do 11 II (lj c ro a n te J' í o r a s f5.]. c () J. r ;._ g' ü ... �� " . ,!.�. t �' ,

q: anto ao trâns.to das citad :' a: ii �.�:.

\i/ ., .. I\\! , 1
! I a ), i

I � ;'1,) ri pro, ()

f l L . I, �. J p
P
l
'",

-. ;', (I í.!

l �,a

n n .

.. �� ... �..;; �!).
f' ), )n';�.

O •• ', •

1\ j r'j'!c:[;d 2/uS-:lda, �-cLiho!iL
\.\ (yi 1 l'� �"'�: , 1 � :1. l.c·� a ui d 11

<a f[1'" !;.� ba 11 ,L c . n� e iJa no

c;r LI"." i ',l 'r: i" r\�. t�r�,�!. �)(-,l

Var-ovia <

/\

A Policia está

.:
;;ucrra.

..' t

(',�J rn t '. U ..._ 0. J: L l

ii

I , í ('l

Comicio de
confraterni
zaça,? oan
arnerlcana T

trono

SANDRINCHP.M, 21-0 Principe de Gales reali
zará sc.: primeiro ato como novo rei em Londres, quando
convocar o Conselho Privado no Palacio de St. james. O
Conselho Privado prestara juramento de fidelidade 2.0 novo

soberano e em seguida lança-á uma proclamação anuncí
and i sua ascenção ao trono,

Pagandoco
·.7'�...����'P""T"T"TSR

os-prejuizos de um grande
sinistro

presteza

Os srs. Camp s Lobo & Cia, z Josos agentes da po
Ierosa Companhia Aliança da Baía, pagaram no dia 1 Ó
Io corrente a firma Atalib l '::::osL\ & Cia., e? exrna. sra.

J. R ta Schmidt Costa .1 inrportancia de 200:205$Oí)O, co

mo in.lcnizac ío do Pl'0d:0 c mercadorias sinistradas, em> •

virtude do mcendio ocorrido naquêle estab.Jcc'mento, e:n
.

f' de dczcnil iltUl,2:CS, ;.,,1 ins \..' cczc.unro UI i1110.
tJ ":1

..' r otavc: a presteza com que a conceituadissun i

''-'()'" ., 11', vliar ca da Baí: naca aos ",'LI".' SCQ'Il�1a.íos,.._. :'� ...
- l.uh.,_ I. iII .. ! a.1 LJ 4_. �'6 ,v ...J _. _:1

o
......... v

com.ir !\"::,. 1 ' as sun, mais u ua vez, (l SLlJ solidez e hon istl
da lc.

trf"

,,'., . � i • "

" 2 i -Pu: oficial
IlcÍaJo que a loca-

" l KorclJ1 sofreu ÔI1'
�, l '1,' ,1 1 "vo bombardeio por

1 aviÕêS italianos. e

que o govêrno etíope acre
dita que eles estão empre
gando agora um novo stoclc
de bombas, de vez qLle todas
expbdem.

, )

SA li AU.'-\i'l /-\.

Leite conden
sado Vigor

RO,'vlA, 72, O M,Hechal Ba
d g io tel gDfa que as tr0j)as do
General Graziani contipuam a cap
lurar os fUsitivos rh armada do
"RasO Désta.
No "frontl! eritrêu um sub -che

f; do "Rasn Seum, com os seus

homens arm?do5, fizeram áto de
!iubmissão ás nos.1S autoriJades
militares. Em AGULA na região
de ANDINO, (I. suldoesk de
Macalé , caÍu um aparelho de
bombardeio.

Rf:ceLemos por intermedio do
sr. Gustavo da Costa Pr;reÍ,a,
dcligente representante, nesta ci
dade, do afamado leite condensa
do Vigor, produto da S. A. Fa
brica de Produtos Alimenticio;
Vigor, de São Paulo e recomew

dato como o alimento im,)rescin
divel as criancinhas, algumas ].;.
tas deste excelel1te SUbstancia ali

A REVOLTA NA
ABISSiNIA

Sabão quina
do Rochedo

mentar rica em vitarr.inas, ealciv,
fosfa�o e proteínas.

P gradecemos a gentileza
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O arnôr é um sonho e um desejo.
O sonho é o ideal. A elevação do sentimento ao

sublime. Com êle ergue-se o pensamento, vôa, altêa
se ao infinito e, vai mais longe ainda, subindo sempre,

��.-_��-_P!.�..
:.�..�.,.!!._�....��,���,&;:'%��.:,��@l���.�I"'I��..."',y1-\��.�0$a$���$l�®••O$�.�$�à����oo----�� �� �����w����������fliF������T@9f�����

�.,"

1
-===-----------

i li Bemdit.,�, hgrimas que olhos não choram e o sempre ao, páramo,. numa rosa assim 1,.. II !
coração avaramente guarda. O ideal é a essência. Toda a pureza,o encanto to- Bem vermelha, muita viva I

Ha Ilôres, minha encantadora amiga que, possuiu- do a forma e a côr, a luz e o som, Il graça e o místerio. E, por isso talvez, durasse tão pouco.
do a corola muito aberta depressa perdem o perfume e O desejo é a tortura. A vontade em ancias, Nas Não mais tenha um POUCl) de perfume na corola
o frescor. Outras ha, que têm-na fechada, em calice,e du- suplicas êle se contorce em nevroses. Busca a posse, o muito aberta, já mal sustendo as petalas, para lhe trazer

ram mais, na essencia, na beleza e e II vida! gôso, o impossivel sempu. A tortura, o grito que é som. a lembrança do nosso sonho encantador!

Aquelas, as rosas de Malherbe, fugazes como um Que nasceu da luz, que viveu do perfume, que teve côr Nlo mais possua a beleza miraculosa que lhe fez
sonho; estas. as de Jericó, que embora emurchecidas e fórma e foi sedução. tão minha I.,.
não são ainda mortas, Veio duma imagem, acaso. Alimentou-se da e�pe' Seja, agora, já amarêlecida pelo tempo ou, preco-

R,," rança; enfeitou-se toda e tomou pr oporções para mor- cemente pela reliquia em que você a transformou ...
Nada melhor em sigr ífica�ito ao amôr que as fló- rer num simples arquejo. Baldadcs o meu esforço e a minha vontade em

vel-a sempre viçosa, mrica uma Ilôr fenecida, para,
da graça e perfume. encher-me a vida enquanto viver.

" n
II

Agora, somente a angelica do meu sonho muito

alvo e que ainda cheira tanto.

Uma angelica que. embora. viuva de você, meu

amor ainda, nela perdeu a brancura e, conserva o mes

mo aroma ...

A falta de mas caricias, do seu conforto, dcl sua

fé muito lhe tem prejudicado. As minhas lagrimas,
porém. entreteem a sua duração: C( D ervam-na.

B .mditas, pois, as lagrimas que os olhos não cho
ram e o coração eváramente guarda,

• O meigo soluçar que tens quando um segredo •

0I Do teu augusto amor me vem beijar o ouvido, .,
r- G Estando o meu olhar nc teu embevecido.... ,_/0

F. T)ustcmante Filho
-- -_. " I�iiG•••eeeG.G....iiOG...o••eo ���� ••••e••G.o.O�•••••••••O.O••••

res ... " "
II

Dizem que _

são belas as rosas vermelhas, aquelas
tintas de sangue, onde cada petala é uma estrofe subli
me de côr, cantando a alegria que se enfeita, ou o sofri
mente que dilacera ...

E, minha amiga, as rosas da paixão são por elas
representadas I

Vertendo sangu:-, vermelhas como o co: ação que
ama. Escarlates como as faces que se córam aos pn
meiros olhare, ou nas primeiras caricias. Rubras qual a

chama do arnôr. Batonizadas pelas dôres que sangram ...

" "
II

Eu creio, pois, que você floresceu em nosso amôr

Toda a beleza dalma, todo o encanto do pensa
menta, a felicidade dos sonhos tem de surgir no subli
me de organização) no har nonioso de côres e na deli
cadeza de perfume, para formar as Ilôres com que en

feitamos a existencia,
Belú. a roseira que mais florir!... Ditosa a alma

.

,
que mais amar I ...

o SONHO OE MINHA FIL.HA

(R E C I T A T I V O)

Eu vou contar a Vocês
um sonho lindo que tive
faz pouco menos de um mês:
Eu sonhei que -á beira-mar
catava conchas na areia,
com meu irmão a brincar.
As ondas iam e vinham
querendo-me os pés molhar.
Tanto mais fugia delas,
mais teimavam em voltar.
Eu, então fiquei com mêdo ...
puz-me baixinho a rezar;

redí a Nosso Senhor
mandasse as ondas parar ...
Foi quando ví um velhinho,
com as barbas côr de luar,
pegar em minha cabeça,

deu-nos carros, aviões,
espingardas de atirar,
uma boneca que andava
e até sabia falar ...
tanta coisa, minha �ente,
que eu já nem sei mais contar ...

como aos de Nosso Senhor
e disse:- "Meu bom Velhinho,
vou lhe pedir um favor:

Você, que de lá do Céo
veio aqui p' ra me acalmar
do mêdo doudo que eu estava

das ondas grandes do mar,

Você podia, tambem,
minha saudade abrandar
-era só ir lá no Céo

e fazer Mamai voltar ... "

Quando acabei de falar
o Velho triste sorriu,
olhou-me muito, a chorar,

. . .

mmguou, mmguou e sumiu ...

meu queixo acariciar:
depois deitou-me no cólo,
começamos a brincar .. ,

Ele abriu um saco enorme,
côr das espumas do mar,
e tirou, de dentro dele,
brinquedos de emalucar:

Desde esse dia que espero,
e não canço de esperar,
nunca mais o Velho volta,
nem Mamãi ha de voltar ...

Depois o Santo Velhinho
chegou a me perguntar

. .

que era mais o que eu queria,
que mais podia me dar?
E eu olhei 05 olhos dele

Natal de 1934.
Casfellar Sampaio

______
E TA M O R FOSES

(I N E D I T O)

MAR o B T T E N C O U R T

��oo��oo���oo����oo�����oo OO�COO���OO�OO�����OOOO9

� Quizera ser do mar as espumas prateadas �

I�., Soltas, ao IéJ, na praia llocados de rendar; �
� Quizera ser pau d �rco em manhãs de esplendores, Ser um éco de voz morrendo nas quebradas, Quizera ser a luz tristonha da candeia, i� Magestoso, aprumado e de seiva febril; Um principe encantado entre os noivos das lendas L.. A música de Pan, as cores da arrêbol: �
H De folhagem desnudo, amarelo de flores �������a.D.:������� Ser aranha e tecer fiiagrama5 de teia ��

� Entre o verde da mala o pendão do Br.,il! IA T I � Na palma de um coqueiro enleitado de só], �
ri ii I Quizera ser incenso e subir as alturas �� Quizera ser no espaço um alado e inocente �O galho que se move, a f1ôr que se desflóra, � Em nuvens de fumaças, alegres, bemlasejas, h
� Pírilampo a vagar, cheio de encanto e luz: �Au teu leve passar dedicam psalmodías; � Perfumar a custodia, as hostias brancas, puras, �
� Azas dizendo adeus na tristeza do poente �As aves no trinar entôam rnelodías ri Ser o halito da fé no esplendor das igrejas I �
� Numa linguagem doce a qual ninguem traduz... �Ao teu nome gentil, pela floresta em fóra... �

. " . �
� � 11

Quizera viver so ... Abstrato, esquecido: �
�

. KO sól que desabrocha a esféra avermelhada, .. Ser lesma e ser pavor, batraquio vii,. nojento: �
� Quizera ser o bem, envolver-me nas cousas, HNos campos derramando a matutina luz, .. EXistir sem pensar, ser cada escondido i�� Dar a quem me pedisse uma felicidade! �Invéja-te do olhar: o brilho que seduz, r Abrindo a flor ao sól num reconhecimento I �
� Ser haste e �� enroscar entre as cruzes das lousas �Invéja-te a face: a côr amorenada.... III . I�� Em flores de hla, num culto de saudade.c. � � Jaguaquara, 20 de Mala de 1935 �
� !IA,brisa, quando passa em beijos no arvoredo,iIj I�� �A voz quer imitar do teu falar sublime... � ;
a z a t .t. ·�������l.!I?;���Porém, O farfalhar dos ramos não exprime ll;riD���&l'������:*:z.l�*=z;-rs:�·
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Filiaes Blui'rtenau'- ..Joinvine Seo Francisco :' LagUi'"1a -

Mostruario pern"1snes--,te e� Cruzeit-o do Sul

Secçao de Secc�Q de
3

.

em:
Secção �je

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e (xtrange"ra("r)ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beueríciar madeira
Lonas e lmperrneaveis Material em gerai para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios .ern geral para a

.

lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para cose(e sergir Fogões e Camas J ocornoveís, Maiores de esplosão, lvlotores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar- talhe- elcctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: reixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Fintas a oleo e esmaltes .ileos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaccuticos sorios, serviço mcchanicc
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e cxtrangeíras Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico cm geral �� Emp,-aza Nacional de Naveg9çao "Hoepcke"--vap,or-es Llar!Hoepcke"� nAnA;;" e HM ax' �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1arian - Fabrica de Gelo ;'Rita r�lLar'la" - Esalelr "Arataca" �=�����q��·������t�fG���]���i�f:.W����r.E.�.?;:]r���������l����.;�r:���q�âVAq�

.rg;:: .l4OieLitiJM-f &'--;.� A 9 RI es?m7f'>'V,;i:';! t !
m � �� ,.

,,� � �[A GAZETA
t�;:[�©��JIA SCíl at�I �lõfARIO INDEPENDENTE

;::\ ge:: n te de \/apore S I'
REDATORES DIVERSOS

Enc:Hiega-se de: classificação, medição e EMBARQUE c!e COlaboração
tod '.Ii as especics de madeiras serradas, beneliciadas, tI!! ló...:o ::w � �

r05, etc.: cercaes e m .rcadorias em 51,eral, para qualquer I lI.T d l J

fi Hão será euo oido o origirai,
porto do NORTE e SUL

II!
publicado ou não.

Servico g3 rantí de e rápido o conceito expresso em arti-
P reços rr�" 'Jd jc0 «3 go de collaboração, mesmo soli-

SÃO FRANCISCO' S \,,'�T." C!.TARINA i citada, não implica em respcn-
r sabilídade ou endôsso por parte

--·",""""""","",'-=_�"""""M"""","""""",,,,,,,,,",,,,=�',,,.·,,,,,,,,,,,';;;_;';;;;;;;;;;;iiõiiiõõiiliã da Redacão.
,

Companhia "Aliança da
DCAA'í*NW g ==ç

FUNDADA EM fiS70

seguros Terrestres e Marttlrno
Incontestavelmente a PRIMEiR/\

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVF.IS
RESPONSABILIDADES ASSUM IDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 193�

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
iJ.-J96:912$949

2.436.014:063$157
4.183:406$606 � I"_-::��"'�

....

-:'__, AN:sSina\Ura:4$000
�l �k,� I, SEMESTRE 24$000

í SlPPEL E ARI MACHADO ���o,; I 4�1�1ESTRE, I�:ggg.

t=:
�

I �Y�ÁfAVDU5�o ���g
� ·0 J.. Com � A correspondencia, bem como
.

preços 5lI I
as valores relativos aos an-

� BOCA especiais e l nllncios. e assinalar.as, dev�m
horas marcadas i ser enviados ao Diretor-Ge

fi rente J,;i[ro CaHado.
-

F!la!ação, Admnistração
e OficInas

RUA CONS. MAFRA, 51
F(n�J 1.656

Apentes, Sl!b�Agentes e Reguladore. de �vajlas :em
�D Brasil, no Uruguai e nas principais praças es�rangllfr�s.

Agentef\ em Ftotanopol i� :
� U

: Campos Lobo & Cía. =
o Rua Conselheiro Maía, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 e
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA �
=,� �,�_

�;--�', �l

� Escritórios em Laguna e Itajaí � ,

e �
� Sub-Agentes em Blumenau e Lages fj
· �
,� •••�e(uJ�------O .e�os.G'�.� ·

!Od\l3 os Estados

Raies X
Diatermia
Raios Violeta

Rua Felipe bchmidt, 38
.�l��i�e.G�G----.-----�����m����� ��B�����:J;.i-.;:bk!&á:�'

Agent�S"CQrrESpOndentes

�1
���.r'r vJ �� �

� l-orto Alegre _ Dr. Arvonio

�
A t t b ,

��- ",w_e , _i _.o?_"' -,*_hvrrw_

_�I Curitiba-Petrarca ���i:�o
� en oe em . � ia discUJtam NO ESTADO DE SANTA

�� �� I ( �ATA�INA:
• ---,----- --- Luarangua-jalme Wendhauseh
• AnitapoliS-Anibal Paes
G A CAs-, QLI E REALMEN TE VENDE BARATO Angelina-- Armando Schmidt
• Agencca Moderna cid PUa E' A. CASA MeSOELANEA Biguassú'-HeitorCampos
• Blumenau-> Martiniano Hilario

bljcações, COITl séde em São Paulo; BrinqlJedos. Louç'�s e Bom Retiro-joaquimSimões
,

t
c

d f" I" d elo �overno Ar t.lgo-s de presente, e Canoinhas-Pedro Tor�es
e au orlza a e Isca Iza a P. � � eletricidadra, acaba de Cruzeiro= Osvaldo Pereira

Federal e possue a carta patente n. 112 @ receber gré)nde novida- Curitibanos-Enedino Rosa

i des-- Rua Trajano n. 8 - T61 1.428 Cresciuma -

g�:[:�a Alves

� �__iiiiiiiiiiiE__"""iiiiiiiiiiiilií!õ__iiiiiiõiiiiiiiiii�,=iiõiZiõ;;;;.. =--=iIi5ii__;;;;;;;;..._. ", ....';;;;;;;--
-

ltaj aí - Evilá�io Heusi

1 <U loinvile-Xavier Schenk

I � Lages-Hossanah Neves

• FOrmldavels lortelos proprlos, tres vezes e Laguna-Francisco Chagas Ma-

O por semana, todas as segun- � Java Jo rna I chado

ti das, ter�"as e sextas-feiras, �\�1 Mafra-PompiJio Claudio

• � Praça 15 de Novembro, 26-'-sohrado - Fone. 1.360 Nova Trento-João José Arche
� Extraçao cem globos de cr'stal. � Orleans Ed M� � PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

-.

gar atos

� A máxi rna Usura" honestlf:Jade, pois, os sor- ! �\1 Duas transmissões di3r:as: pela manhã e á noite I
I �f�tâoU���o Ar�t�d:!niM�les

r� t;ios sjo presenciado. pelo POV:J. �] A d São José-José Costa Vaz�� r�' nunciar no JAVA JORNAL, sidnifica: Grar,des ven aS e

�' �j môiorts hcros S. Francisco Guaracy Goerresea

,�' São joaquím-JOão Palma
�j Caíxa Postal, 43 Fl.ORIANOPOLI5 Tijucas-Osvaldo Ramos

��t��t�G.e..
··-----'----��••e.8���� Tubarão-Joaquim Faraco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS

�.! A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
rlamernente u R. 7rajano.õl

P1cne 1.618

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

Dr. Miguel
Bf::>abaid

Clínfca Geral --. Vias Urínarías

Hemorrlioidas: - Tratamp.nlo
sem operação e sem dôr

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

Com üd .-.R. joão Pint::., 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

AV!:.NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3--1900

End. Teleg. ({BARB!�ANCO»
Río de .Janeiro

Das l O ás 12edas 14 á>

r----
.

Minas em CRESCIUMA
17 horas

II f'aulo T. �:s;t�' ;��:;a�� II CARV��'���E�I�I!�� ����R�:�'OR E

;'=P:dli'® dtl Mimra re;o'
I

��o������� �:te2g, ����:��si���E�h;he���ça dé�é d: ������=-E%�:��.+��-wFtri:lM*,F hbt#44A

Restaurante Estrela, dispõe de confortáveis e bem

Advogado
mobiliados quartos, sem pensão, com banheirmi"1

=......... _..�

. II telefune, banhos quentes e frios. I�
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I
"'�"""'" �""""'"""""�""-�""""",""""",,,,""""""'__III.._,...,.,..,.._Jj

Telephone n' 1548

r�:;c:-��! AC:�i����oaH�,���:t�:
re i ra tem seu escrip- ! 5anta t)êri��i�151

tório de advocacia ,á rua l Editada pala UVfHHUA C:[rHl�Al de AHuerto Entres
f florianopolis . Colxc Postai, 131 - Y,,>lefonlZ. 1420 . 5. ratarina
� EnDereço Ye!:zgr.: "Entres"

Visconde de Ouro Preto �

indica:
---

AdVO�adOS
Dr. Fulvio Aduccí

Advogado

Rua� João Pinto,
(sobrado)

II' lf

f
n. 70. - PhOJ P' 1277.-,

,
s
•

f. !

� ,
,

_=._�....-==c<==�=' I
Caixa Postal, 110.

TELEPHOt-�E, 58

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado
BLUMENAU

Cliníca de Crianças--Mo
[estias de senhoras -- Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroierapia .. RaiofJ
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

ll=�r ��er����'
Das 9 ás 11 da SilvaDus 16 ás 18

�
! I\dvogado

Rua Trajano, 21 IFone 1384 Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
�;;;:;;:;;;;:;;:;�;:;;;;;:;;:;;;;:;;:;;::;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;�.- Fones 163 I e 1 290

.... _ _;oJ. �.tõI=o;;;;;;;;�-'

J.......__._...__._.
--��_.

�:; I

I
.. 'es, Salvio de Sá I·

Gonzaga
.

E
ti

(Pormcõo pela Fnculõoüe oe Dr. Osvaldo Silva II
meôicina üc UniversiDaDe 00 S� back n
Rio De 1aneiro. Ex-in+er-no, .... 1 '1'. li
por concur-so, Da Haspital De i
Pronto 5crorro e Da A5s1sten- ADVe �ADO"" II '""��amPa����� ��o�i�e ��a1fc�e�r��

-'tI)

,. r Dr?· R c;;d� �!!
serviços especializaDos no Pro RUA TJ:{AJ I\NO 3'<' u 'I G IJ I
feS5iOr 5anson, no Rio De 1a-

7' I f. .12" 07
,'" ,;

I
Otts rn a n n I

nelro-snc Pcllcllnlcc De Botafo- 1 e etonc, 1 ) E I r . • •• Iga 00 no Hospital De 5ão 10ão � E h d J d I. JX c :fe a c une,.. o r OSplBatista 00 Lagõa e no Hospital

6aC��-�Uid�e)clinica e cirur-
� -�=[fBr'�-Rbe��"""�--(r II ��ld1� 8��h�re��, e (�;�;::::;

gia .de OUbVidOS, garganta, li --
ar o�a__ III Erwin Kreuter)

nanz, ca eça e pescoçl) ADVOGADO .

co Hospital de Caridade E�peclans:a em cirurgia
áe Florianopolis. Rua Trajano, 2 (sob.) III geral

(' b' d d Fone 1325-AtenJe cha-
�a mete a apta o para alta cirurgia, gin.1ecologia, (dc-IId

.

I d d mados para o interior. -

exames a sua espeCla i a e e
__ ,

= enças das senhoras) e parto�,
com sala de cirurgia propria. PASCHOAL SIMOi'U: S. A-:- cirurgia do sistema nervoso e IConsultas diariamente no I operações de plastica
Hospital de Florianopolis. LIVRARIA MODERNA I IIRESIDENCIA Hotel La E'unôaôn r-m 188a

�
�ONSULTORIO---�ua Trc.-/,!orta�Fone part:cular 1246

I f�ua Felippe Schmidt G' 8 � Jano N. 1 e das lOas 12 e

I T k J & Motta
I

das 15 às 16 1[2 horas. I res a .r.
r.)entistas I

Caixaposral129Tel. auto Jo04 p
í?ABAHDO 05

FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO
Codigo Ribeiro End. Telg.

I
TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS: DE JANEIRO

Luiz Freysl eben I
SIMONE

"
RESIDENCI�- �ua Este- cle Limitada 5'1. ala.

CiwrgiãG Dentista Tvpographi_9, Estl!,:_eotYPia./
ves JUl1lor N. 26 CIC.AvisoPrevio6·I.a!a. e Rua Felipe Schmidt n. 2 •

- encaoernarao, Pautaçao Trao I TEL
� P F" 9 I 1 �

_ RUA DEODORO, 30 _. balhos em Alto Reieu� etc., II
• Er. 1.131 razo IXO '[. ala. �

u
_ """""""= ==,=-�-����������e�OOG. ..�G•••

""-

OOR? RESF

G-U-

Dr.Arminio Tavares
Especialista em molestias de

GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO

--

NAO

Escriptorio :-·Rua 15 d�
Novembro n. 50

�Ei�ificio Cnlxn Agrirola)

I A [) O S?

-I ---A

com diploma registrado no D. N. S. Publica c na Direto
ria de Higiene deste Eskdo, aceita responsab.lidade técni
ca de latmacia ou d€ especialidades Iarrnaceuticas.

Cr rtas para Farmaccutico, na Redação deste Diari{.

lf:ML

3

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDA DE INFORMATIVA

PORTATIL E C')MPLETO

O Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARiNA EM GERAL.
Informações gerais sobre ii divisão politica, administra"

tiva,. religiosa, rep irtições, ilD['0<tcs ctc.--Indicações ulels :

Serviço postal e telegrafico. HOfiirius e preços de passagens
das companhias Ienoviarias, navegação maritima e aerea e

emprezas de transporte terrestre c Iluvial. ---�·.lcdidas.
B. os MUNICIPns.

Informações gerais:-Rrparlições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa dc.--Indiccçõfs uieis: Mejo�
de transporte. Planos e tabelas de transportes marítimos,
terrestres e Iluviaes. DiStancias qn.Íornetrica.

C. INDICADOR GEf�AL DO COMERCIO, D.\S INDUS'
TRIAS E PROFISÕES.

I A Capital-II Os Municípios na ordem a!fabetica.
-III Anunciantes fóra do Estado.

D. INDICE DOS ANLNCfANTES.
O G· 5 do E�'.ado de S. Catarina é a un 'ca obra

neste género que não significa uma simples compiltção
de anuncias sem sistema, porém colecicm tudo que se tor
na indispensavel ou util para um indicador seguro do CI)

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

Companhia Brasileira Car
borrife a de Araranguá

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO
Preço d� Guia esm o mapa a$

Estrada de Ferro D Tereza Cistlna

Ban�o de
Crédito po.
pular e Ag-ri
cola de San
ta Catharina
(Soc. Coup. Rcsp. Ltda.)

RUia Tf'�jano n. 15
(Edificio proprin)

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

8

OEF=»R ME

STIC OTEL

\

Proprietarlo MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente prédio de contru

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

jano e C'onsclheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma do 30. andar, corri admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRT,\t1EIRA ORDEM

Dlarias a par·tir de1o$aoo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOUS Santa Catarina
5

......�_._ -�."""""�_��::=:"""':;li�·�.�����w����Y"

,I �l�����----�i����J�

!� Carl12!1fal vem aí �
i� == w �
� Para celebrar com pompa e magnificencia �

a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre-
ferida CASA D.\5 MEIAS, adquiriu Iorrnidavel
stock de artigos carnavalescos.

E' a CASA DAS MEIAS o deposito único
para todo o Estado de Santa Catarina, dos afa
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO
DO METAUCO, RIGOl ETTO, PIERRO! e PIER-
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

Para os re vendedores do interior chama-
mos a atenção de que todo e qualquer pedido 1

I � deve ser feito dirétamente á CASA DAS MEIAS, IJ,:. '\ ;

I r� que oferece grandes vantagens. ����? i·
�� 2 �_

,

���?�?J§� �����f�

�O�O���·���$ese••oe"

I Vai construir?
� �,

�$�e GDGG

I Siga o nosso conselho: I
® MANDE FAZER UM PROlE'TO, COM !
'(@ ESPECIFICAçõES E COM ESSES 00- �

CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRU r ORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTA\oWS EM 6TlMJ-\S CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre60s modicas

• i
.�
,I-

o co
".

AÇAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA--Florianopolis, 22-1-1Q36

A'

Irradiação
D da Alenla- (Compílação de L. Nazareth)'O
a nha DL'\ 20 DE JANEIRO DE 1936-S. Si.BASTIÃO

I A estação alemã DjA, onda 1510-.1 ilha de S. Sebastião-André G'Jnçajves e

G 31,38ms., irradiará amanhã c Americo Vespucio descobrem a ilha de S. S�bastiA(), no litoral do

G programa abaixo, para a Ameri Bra,il.

� ca do Sul. 1561-Nascimento de um poeta-No Rio de Janeiro
e A's 23, IS corresponde à� nasce o apreciado escriptor e poeta Eudydes da Cunha, autor de Os

3.1/) hs. no Rio de Janeiro e Sertões e que veio lallecer em consequencia de sangrenta luta a liras
7,15 às 1,15 hs. de revolver, em 1.5 de Agosto de J 61 O, na mesma cidade.
23,00 Anuncio DJA (alemão, 1750-Para a cidade de São José-Chega ti esta ca

espanhol) Canção popular alemã. [pita] a quarta leva de colonos açoritas. Com 182 casaes destes, Iun-
23.05 Radio infantil: Quem é dou-se a povoação, hoje cidade de S. José, no continente fronteiro
que o sabe melhor? Concurrencia á ilha de S. Catharina.
de crianças. 23.35 Noticias sôbre 1865-0s votuntarios da Patria fazem juramento->
a economia "lemã. 23.40 Entre- Com a maior solennidade e enthusiasmo, o Presidente da Provincia
meio. 23,45 Ultimas noticias (em toma o juramento de dezessete catharinenses que se apresentaram
alemão). 24.00 Maximo Pavese: corno Voluntarios da Palria.
Novidades da Alemanha. 00.15 Em lrente ao Palacio do G'Jverno, onde se havia estendido
Concerto recreativo. 1.15 Ultimas lusida Guarda-de-honra do batalhE o de Depo'iito, o Presidente. de
noticias (em espanhol). 1.30 Ale- pois de mandar v: o M'ssal e a Bandeira, deferi'l lhe o juramento
mães lá [ôra. Um monumento. que foi por todos repetida, sendo em acto contínuo, entregue o Syrn-
2.15 E:co d� AI��a�ha. 2:30 bolo da Patria ao joven que primeiro se apresentára, que foi o guar-

I Composlç�es de Ph�h'ppmç Schick. da Fernando Gomes Caldeira ce Andrada. Pre�taram juramento mais

13.00
Ultimas notictas (em ale- os seguintes voluntarios:

mão). 3.15 Leitura do peogl ama João Baptista da Co.ta e Oliveira, Domingos Velloso de

• (alem., esp.). Despedida DJA, Oliveira, Manoel Caetanl) Fweira, Franci3co Antonio de Souza e

e (alemão, espanhol). Mrl!o, Luiz Francisco da Silva, Eduardu Augusto de Noronha,Ma·

O DUPLICATAS E CONTAS n�e1 Francis.co das Neves, A.maro Antonio Vieira, Do�ningos Anto·

O ASSINADAS mo de Carvalho, Manod Luiz da Roc'la, J)10 Ribeiro da Cruz,

a RIO, 17-0 presidente da Jamazio Maclmdo d� ?Iiveira, Ig'lacio Ba�bosa da Silveir�, Brlmo

� Republica, sancionou, õntern, Caetano da Cruz, FehclO Soares MangabeIra e Manoel \ aladares

� O decreto sôbre duplicatas e d" Cunha, total dezesset_e_. �_

O contas assinadas.

0---------

BAL.NEARIO

Díração da

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

I

•
�
� PREÇOS
O
•
•
e
�
• A TRES HORAS DE FLORIANOPOLIS PELA ESTRADA DE RODAGEM,
g VIA PAULO LOPES
�
�..o�e.��e�$---- eO••GI••••

o I O sr. Antonio Carlos, foi
Bebidas Nacionais e Extran- Deseja _concertar ° I Fazer um bom convidado, pela embaixada RIO, 20 - O general Joã0 MOSCOU, 17-0 secreta-

geiras só NO seu radio? Procure o anuncio e com am- do Uruguai, a visitar aquêle Gomes úrd�n.o�l aue os ��rsos dr: rio geral do �omis.sariado,de
CAFE' ..J AVA S!'. Bouzon, á rua Uruguai n. O la d ivu Igação só na país .. Aceitando tã? hon�oso form�ç�o chclal� d� âdmmlstraç�o f

guerra, sr., M.lkhlalt .anunclouPraça 15 de Novembro 39, que sera plenamente sa-

G t convite embarcara aqui no e. médicos Yd,ennanos do Exer- que o t;.xerClto rUS:lO teve o

Antonio Paschoal tisfeito. R aze 2 dia 5 de março vindouro. Cito não fUnCiGIléIT. este ano por seu eletivo aumentado para
___ - . __ . __ ._ _ :�

-----

-__
;:.Jo disp0lclT! as Eicolas de aco- 1.300.000 praças, possuindo,
modações su'icicntes para novos agora: a Russia o maior exér-
alunos. cito do mundo.

D. RAMPINELLI

COMPLETAI\1ENTE reformado, este grande hotel a
cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento possi leI, com sadias e variadas refeições, dis
pondo de ótima e bem instalada casinha, a cargo de pro
fissional competente.

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

Esplendidas praias de banhos

EXCEPCIONAIS PARA OS VERAN�STAS

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

comunicação com todo o sul do Estado

CONVIDADO A VISITAR O
URUGUP.I

B U tvi
DE ARTE E

LITERATURA

U!TI a pequena e artistica a n t h Q lo 9 i a em que

co!!aboram 36 dos mais notaveis poetas e prosadores
contemporaneos! Trezentos valio sisslmos premios!
Cei\to e quatorze contos de réis ao alcance de ,todos!
Eis o que é o Grande Concurso de Arte e Literatura

promovido pelo O M A L H O e M O D A E

BORDADO.

mAF

\
\
\
\

\

Vejam n'O MAU-lO que está circulando as bases desse inedito e interessantíssimo torneio e

peçam ao seu jornaleiro a artistica capa do AL8U�v1 DE ARTE E LITERATURA que é distribuida

gratuitamente.

Automoveis! Geladeiras! Jof as, Machinas de Costura e de Escrever, Motocycleta, Moveis! Renards,
Radios, Apparelhos de Jantar, B í c y c I e t ii 5, B o I, as! C a P a 5 para senhores, e ema infinidade de

outros premios
114 CONTOSNO VALOR DE

•

venda na Livraria Central de Alberto Entres

• � ••�...

-

�:"" .... ,' .J. ",>'

--.- ..

11

8-5 9
Florianopolís - Rua Felipe Sohmidt n. 14 - Sta. Catarir,a'·�iiiiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiií iliiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini__iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiliiiiiM

Não A Russia tem o

maior Exército
do mundo

_ ....

haverá rrlé

tricula

Roberto, antigo ponta direita
do C. R. do Flamengo, não ten

do colocação na equipe princip.I
em virtude do jogo excelente de
Sá, procurou um clube da F.
ivt O., hliada a C. B. D. en

contrando no São Cristovão a

Cu locação almejada. E' uma aqu
sição ótima do clube de

..
Zé

Luiz.

Rheingniz Futeból

ROBERTO NO S.
CRJSTOVÃOLANS PARA BORDAR

não tem rival. Grande sorti
mento da cores firmes.

�JlARCAS:
ALI CF., AIVIELlA. AURORA.

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casas

o dr.. Cesar 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.

10-4

Emp."estirna de
Consolidação
do

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

Juros 5'1.
Com sorteios em Junho e Dezembro

PREMIOS
EM DEZEMBRO

de Rs. 1.000:000$000
de Rs. 100:000$000
de Rs. 50:000$000

2 de Rs. 5:000$,000
21 de Rs. 1 :000$000

330 de Rs. 300$00G

A venda no

Banco do Brasil

EM JUNHO
I de Rs. 500:080$000
2 de Rs. 50:000$000
1 de Rs. 10;000$000

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Recebemos a seguinte carta:

Gervasio Luz «Florianop3Iis, 20 de Janeiro de

11936, Sr. Cípriano José, Diretor N,\ t"rde (L� hllje, os elemen-
Sabado Faleceu, De,ta Capital,

I
D.::sportiHI de A G t\ Z ETA. too com,10n:nte'i �e A M,Irinh:J

o nosso c.ontel.l aneo :;r. Gervasio Nesta. Li a i\ua Cr?niCil de � 8 à) v.:: TI aí, r:::U.1em S " nJ Ufa T t:nis,
Luz) funclOnano aposentado do' corrente e �xtTanhel a alusao que o <lristocratico ci lD dI colina e

TfSOUIO 20 Estado, onde por Vé- fez ao incid�nte ocorridJ no mês org dho da wcidad� flori'lnopo- :..arn.
zes exerceu as funções de diretor. iJ=,ssado, no estadio do Inde,om' I;tllll, plra tratare:n d � a:sunto·; M:ts nenh,tma M1as Raul. após medicaeb, foi re-O extinto era grandemente re- [Lncia F. c.) entíc os desportis-I d�v.::rsos e concer.lentc5 aJ !)íoxi' lVIatou a.s sl'.1dad:s colhido ao xadrêl em Bigumsl�,lacion"do tendo militado na im- tas Paran�, Cafioc e Dante. mo reinado da Falia. Que eu sentia Dêm como o seu contend)r.
rrensa barriga-verde. Não venho defend�r o procedi· B;ó,',o (aro:w�le,,\"'), 03de fór- D"s pequenas eh Brasil,

I �'---_

...

-_

O �eu st'pultamento foi cor.- mento de D,lllte m o::oTlençia ma o escól da n,ssa sO'iedad� Dr. Pedro de Moura Ferro O CGmerC�D
corri2is:árr.o. de Maio Je 1935, seVda'nente e os moços campeões efIl materÍa Auvog:1do ,

hChegou ontem procedente de - censurado por algun3 crôni,tas qUI'? c:'e folia,-na Ojú:.10 criLriosa do Rua Trdjano n. I (sobrado IIauc o
Bom Retiro, acompanhaJd de Para an unciar jamais tIveram um apala\'la ,Je re- matutino «A Re,)LblicJ.» -- fi
seu fil:lo DtlrvdJ, a exma. sra. d. SÓ na A G.dZ '3ta provação á indisciplina demonstra- marinl,a Vem az, tcrà, este ano, ICecilia�aced? �imõ2s, esp�"a do

QUE TEM LARGA CIRCU-
da por outros J2sportistas. maior núm�ro de glórias a colher Ag radec i ..sr. JoaqUIm SJ[I!oes comerciante e

- Desejo apena3 que não se prt -

pára ao seu inescedivcl acêrvo.
menAOnosso dedicado agente correspon- LAÇA0 EI\I1 TODO E3- knda fazer crer que Dante foi o I.

dente em Bom Retiro. TADO culpado �um ca�o em que, na A MARINHA VEM AI',
verdade, êle foi a vitimd.

, C' esta a verdade testl"munha-

d A t d
• I[ da por pessoae in�uspeitas, entreCaixa e posen a orla e IiS quais, como ninguem ignora,

Pensões dos Trabalhada- um distin,t0 of!,:ial do Exército,
que proVidencIOU como se torna-

res em Trapiches e Ar- va preciso.
Bem sabe o ilustre crônista de

mazes de �afé A GAZETA quais foram as

provide.nt:Ías tomadas e por elas
De órdem do Diretor- Presidente da Caixa de Aoosentado- deve saber tambem que não foi

ne e Pensões dos TrabalhadoreG em Trapiches e Armaz�ns de Ca-' Dante, que teve os dentes arran

fê, levo ao conhecimento de todos os interessados que o sr. Zeferi- cádos, c culpado de tudo quanto
no Abreu foi nomeado para exercer o cargo de encarregado dos ocorrêU.

serviços da Caixa nesta cidade, ficando, assiln, investido de amplos Grato vela publicação d'esta,
pod::;res para proce<ler, na conformidade do art. 49 do Regula- I

subscrevo-me.
.

mento aprovado pelo Decr. 114 de 5 de al-ril de 1935 e, mo- Aroo. e admor. (1) D. S. Por·
Jificado pelo Decr. 335, de II de sdembro do mes:no ano, á ar- lO•.

recadação das contribuições prp.vistas n? s letras a e b do art. 45 do
citado Regulamento. OS COnCu r ..FlorianoIJolis, 20 de Janeiro de 1936. CAFE' BOM SO' NO

Salvino da Fonseca ..JAVA sos ao "Ca-,
1"I&a" IIRepresentante da Caixa nos E�tados de �Santa Catarina e

1· Praça 15 de Novembro I ,

Paraná. Antonio Paschoal Para o retumbante sucesso que I

........................

o Sabão

"Virgem E5pecialiàaàe"
de Wetzel & Oia. •• Jaínville

A voz

Prefeito [aco Tavaresflt4IVER:;I1R'105

Dep. Alvaro Calão

t», PauloMedeiros Recebemos a seguinte carta: Fio
rianopohs, i 6 de Janeiro de 1936 .

111110. Snr. O;retor da fi Gaseta,
Rua Conselheira Mafri1. Nesta.
Presado Senhor. Lendo hoje,
num dos últimos numeres deste
mês, de vosso bnlhante vespertino,
un,a pseuda entrevista publicada
pelo cronista sportivo Snr, Cipria
no José e a mim atribuída, apres
so-rne em desmentil-a formalmente,
pois não fui entrevistado pelo refe
rido Senhor, conforme se Iez a

creditar.
Viajou com destino a Blu.mena·) Não é verdade tamben, ter

o sr , Pedro Oliveira, !nspetor da
I sido o mesmo conv dado para com-

Fazenda esta :1Uí11.
parecer a Se" daria da F. C.D

S
.

h' BI afim de entrarmo i em ente;d;;n'ell-
iru,I;;. Ir p�ra F Ihmenau

o
los e sim para prestar al�lIns es-

sr. pi 10 rag),o I o.
clarecimentos sobre dividas con-

da Para c norte do Estado segui- traidas por êle, no com ercio 10-
ram: Fernando Thlel�, e senhora, cal, cujos pagamentos fôram soli
José 8altiner, D�vel �;chtz, Agus-12;tados

á F.C.D" por equivoco,
ta Fornari, Gener d' Avila, José Grato pela atenção que puder
Keisisinscki, Antonio Buss, José des dispensar ás linhas acima, su

Erick, Adolfo Zuetter e senhora, 1 bscrevo-rne com elevada estin.a e

Lucia Zuetter, João Costensa, Ar- distinta consideração De V.S.
tur Lopes, Fernando Luiz Heusí, Auc. Cred >. Obt,doa Jorge d·
Luiz A. Ces:u e João Albuquer- Arru,la Pro�nç(/, Pres;d·�nte d3
que Maítinho. F.CD.

Encontra -se entre nós o sr.

.
hcé Larneu Tavares, operoso pre
feito do municipio de T,jucas.

Ocorre hoje a data aniversaria
natalicia do prezado conten aneo

sr.dr. Paulo Medeiros, pro-recto ad
vogado residente em J oinvile.

F
.

h' d
. : Encontra-se nesta capital acom-

esteja oJe a ata amversa- h d d.

'I h' h G pan a o f: SUá exrna. esposa o
na a genh sen orin a essen AI C - d d' AC dil Iilh d I t: sr. varo atão, eputa o a s-
osta, I eta 1 ii o sr. ncno blei L

.

I ti, sem era egls a ive,Costa e elemento do nosso set.

Francisco

Pedro Oliveira '

errzern fiHOS tIU1E: OUTR05 PARTEm

o menino Joaquim, filho do sr.

JOlguim Lucio de Souza, cora

p ztente chefe das oficina; d r Ím
p"cnsa Oficial;

a senl-orinha Gracinda Macha
do, professora aposentada;

o sr. Cipriano Jose de La
Pena;

o sr.

Cunha;
o sr. Vicente Rocba;
o sr. Vicente Carvalho;
a senhorinha Olindina M. V(-

eira,

5EHTE HOVA

Està em festas ') lar do nOSS0

disti'1to patricio dr. Augusto d�
Paula e de sua exma. esposa d.
Olga Ramos de Paula, pelo nas

cimento de um3 interes5ante me-

D1!lêl.

fALEt'lmENTO:

[;QJUAD:::J

Com a gl!lltii s,�nh()rinhl Domin
g1S Souza, contratou casam�flto

o sr. Jl)si: Martins, funcionar:o
da Prdeitura Municipal.
rHE�f'lfll U�5 ...

Sra. Joaquim Simões

Pródromos
DA

FOLI
*
*
* A", fol�as carnavales

cas se aproximam c, dia a

dia, parece, crescem o en

tusiasmo e a alegria dos
nossos rapazes que são,
de fáto, verdadeiros amigos
do Rei Momo.

Esle ano teremos bons
dias de folias ... Írernos gozar
o Carnaval, con mais ex

pressão do que nos an-is

anteriores, ..
Os n03SOS blócos prepa

ram-se pare. saíre.. é rua

para, cantando e dançando,
fazerem divertir nossa gente.

«Brinca que:n póde> ,

«Bando da Noite», "Filhos
da Lua", "Tira mão", "Mo
cotó vem abaixo", etc., que
são veter anc s do Carnaval
e que Íorarn a alma do Car
naval de 1935, vão exce

d,,:r á espectativa, isto é,
se ão prà lá de bons .. ,

E, ag::lIa, resta-nos con

fiar no tempo ... São Pedro
vai dar á nossa gente dia,
de sól brilhante e noites de
lua: ... para que, aseim, pos
samos ter o verdadeiro Car
naval d,;,_ rua, qt'e f. o do
povo.

CESAR AU:'USTO

,e_.,
. -_.�.

marchará, garbosa e resonanle,
como nos anos anteri Jres, sem

obstaculo á seu intangivel prestigio.

Balido da
noite

Apezar do máu tempo reinan
te sliírclm úntem á rua os d0
:Bando da Noite, alcançando for
midwel sucesso.

Nada ficou a desfjar.
Moacír e sua orqu�stra, as fan

tasias, as dansf:\s, os canto" tudo
ernfim, deram realce a fã() popu
lar e simpatico cordão.

Os nossos oalabens, ao Lord
.

Veloso.

-

� ,.

torna

,

\
. ".,�""

-.(� ."-. -'

a

•

Aracatí será ir.c�ui
da nu ma. ímportan
te linha aérea

Aracaty, um dos mais impor
tantes centros comerciais do Cea
rá, graças á sua magnifica situa

ção na foz do Jaguaribe, verá
dentro de alguns dias realizada
uma velha aspiração: a de ser

alcançarão 50 maravilhosos concur- incluida entre as escalas de uma
sos do inveterado folião Féris

linha aérea regular.B')abaid, o CaliftJ, chegaram Ô 1- O Síndicato Condor Ltda.,
tem, via aérea, duas medalhas de

que mantem uma grande linha
prata para presentear aos melho- costeira «Rio-Fortaleza» , resolveu,
res balisas carnavalescos (:; a taça

a titulo de experiencia, etcalar
Casa das Meias, que serà oferta-

na promissora cidade de Aracatí.
da ao blóco vencedor e não rara . 1

Ih
. .

h
Os seus aviões, semanalmente,

o'dme
ar c?mdPo�ltpor como tIO a voando rumo Norte, tocarão em

51 o anuncia o. ara o vencen-
A'

.

f'
d d 'I'

.

I R d' I racatí nas quintas: eiras e, ao re-
)T apre 10 musica. a o la

di - S 1 -

Brasileira Farà presente de urna grelssar fe�d ireiçao1adod
u I passadr'

a

" d'
. P(! a r� en a oca I a e nos o-

ln issima taça. .

d h- 4 C j
O C· l·f. - d e a folia rmngos e rnan a. on or es.

a f a nao iorrne J' 1 dpera rea rzar, com a esca a os
continúa.v,

seus aviões em Aracatí, mais um

incontestavel melhoramento para
incentivar as rápidas comunica

ções estre os centros importantes
do Norte.

Trem Azul

Brigaram e

foram reco�·

Ih;das ao
"chateaü'�J

Tambem hoje, ás 19 horas,
reunir se-ão, os do Trem Azul,

I no Club D·:..ze, para tratar assun

'tos de relevante interêsse. Como
I é sábido o Trem vai desacatar

i este ano, talvez mesmo descarrila-.

Saudades
de

•

mar[tIJ� Por ocasião das kstas realiza
das em Tres Riachos, murnci

pia de Biguassú, em louvor ao

milagroso São Seba-tião, no dia
20 do corrente, Raul Ramos e Jm
tino Domig03 Vicente, paI' ques
lõei de pouca monta, tinra'n
pequena Jjscu3�ão, sain�L), ferid.)
o primeiro 1ue, após aprescntJ.do

I
ao sub, delegado de Pc::licia daquêb
1')Cali lade, f0i transportado f aia
o Húsp:tal de Caridad�. ne,ta

Capital.
Justino ulilizou-se cle um ca:Ji

vete co:n o 'lual feriu seu ache:-

MARCHA

Letra e musica de Royal
Si Iva oferecida á "r. Mari

nh a vem aí"

LO'l1rl ou mOl'enÍnha
Morena OH lourír,ha
A turma do abafa
E' a Marinh,l

E�tíve em Shangái
Falei com LiH
No Japão Blltt�rf1y
Me foi gentil

RIO, 20 - Os jornais co'\.."
men�at7: o 3urpreendc:nte desenvol
vimento do comercio do Rio
Grande do Sul que de ja
neiro a novembl'O de 1 935 ex

portou para os demais Estados
mercadorias diversas na importan
cia de 441.000:000$000. ui
zem que o Rio Grande exportou
par.) o estranjeiro no periodo ...
225.000:000$000 importando ..
I 88.000;000$OÚO, havendo UPl

saldo de cêrca de 500.000 libras.

José Paulo Vaz {Juca), impos
sibilitado, por ter de viaj lf para
Blumenau, de agradecer pessoaf
mente as inúmeras provas de ami·
u.dç; recebidas durante sua enfer
midade, por ocasião do desastre
do caminhão, oC'.orrido em An
gel. na, o faz, por mL!Ío destas ex

pressando sua imurredora gratidão
aos seus bons vizinhos e de mais
pessoas ami�ades e bem assim a

todes quanto o conforti'ram com

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

suas visitas.

Aproveita o ensejo para ofere
(er seus prestim IS em B1umenau.

II Para a beleza e saúde de seus deu!es, use sempre II
Pas�=mula �D�BA�MA,!)I O L

IA' venda em todas as farmacias e casas
I

de perfumarias.
4 _II

-

j
.

_
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