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L--R E I O IN
LONDRES, 22., Realizou-se no palacio de

Saint-_Jarnes, a coroação do Principe de Ga
les corno rei da Inglaterra e irnperador da In
día, tendo o novo soberano tornac)o o
de Eduardo VIII.

nome

UM JOVEM
A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Redator,·chefe MARTINHO CALLADO JOR

de Janeiro de 1936 / NUMEHO 422
------------------------.----------

ai iro u-se, h o j e, da
Ponte "Hercilio Luz"

Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

Ar�o II/ Florianopolis, Quinta-feira 23

WOMA,22. O Marech�
doglio telegrafa que pela manhã,
�o dia 20 de janeiro, grupos dp. es
quadrões «GcTiova» e lanceiros
«.Jlosia» em l.rilhante e rapidis
sima ação, superando vivaz re

sistencia adversaria. or.uparam NE
GHEI.LI, capital dos GAL
LA BORl\NA. Neghelli acha·
�e á 380 quilometros de DO
LO, bafe de onde partiram as

nOSfa, tror a>.
j A vitoria do GAN LS DJ
B.IA, obtida pelo General Grazia,

2i, libertou a localidade de DEL
�ESOSO, do dominio abissinio,
ria região de Galla Borana, cu

jos chefes já tinham aceitado a

soberania da Italia, na convenção
concluida em março de 1896,
Arcasa Ascebo, pelo General
Vitorio Bo�tego.

Os chefes e autoridarles civis

tiopes, de Galla Boraga, fizeram
logo áto de submissão expressando
sati�façãopelo li vramento da região
é:oferecend )-se para cooperar nCls

proximas operações contra o Go
Verno de Adis Ababa.
Tambem perto de UEBI CES·

TRO, onde continúa a ação das
nossas colunas, apresentaJam-se
ás nossas autolidades milita{es os

chefes de Ga!la Aruss!, para fa·
lerem áto de submissão.

Foram apehendidas muitas ar

Inas e munições. entre as quais
grande quantidade de balas dum
dum. Neghelli, de onde ha dois
meses o «'J?as», Desta tinha par
t'do, anun:iando que quena con

quistar todas as localidades da
Somalia Italiana meridional, foi

OMUNICADO N. 102 DO R. J acurada pelas nossas tropas. Nc
tdll\!ISTERIO DA IMPREN- «[ront» eritrêu està em prepara

SA ITALlANA. tiVI)S, uma ofensiva no setor de
Tembien. A aviação, no «[ronb
da Somalilandia e no «[ront» eri
trêu entrou em ação de bombar
deio e de reconhecimento, coo

perando com grande eficacia pare

Afim de reali-zar o seu inten
to e para melhor desviar a aten

ção elas autoridades, o jovem
viajou em onibus da Empreza Li
mitada até o local onde procu
rou a morte.

P!esenciada a cêna por pes
cadores que se encontravam nas

proximidades, estes, prontamente,
prestaram os socorros necessaric s

ao salvamento de Alcinio Fer
nandes, conduzindo-o, com difi
culdades, para a praia.Visiou-a s na manhã de hoje las, os de tinos politicos do nJ"SO SU?LENTE Comunicado o fáto n Polici�

) sr. A'naldo Napoli, inlhrent. nunicipio. Constituímos, presente- O A1 R V'" di C'·I parecell ao I r.,1 O casr. ivaro am is {eira tn rcou IVI, com o .a -

JoEtico 1 esidente no próspero t nente, uma [renie-unica, piOpU- o sr. Florencio Tiago da Costa para pitão Ro:neu D.;laíte, delegadoértil municip:o de Araranguá, gnando com de-temor pelo bem dd �eu ,suple�te no Díre�orío Central do I da capital, que o removeu paraAprov eitando nos dé.l feliz opor erra que tanto estremecêmos, Partido Libzral Catarinense,
o Ho�pital de Caridade, onde

unidade, resolvemos ouvi-lo em' --Que no; d;z da ação dJ pre- Candidados a vereadores foi internado.
.ôruo da situação politica daquêle feÍ!o tte. Asteroide Arantes? O estado do tresloucado moco, .

'Ih Para vereadores do mt nicipio de .

nunicipio, para, assim, co er.nos -A administração do atual
Charecó foram indicados. pelo Parti- é r;ravlsslffiO.

IS suas impressões sôbre o próxi- prefeito, o Lrioso oficial da nossa do situacionista, os seguinte nomzs:
------------------�-

no pleito de março. .;'orça Pública, tenente Aster0ides Pedro da Silva Maciel; Elias M�ne- Exame
o sr. Arnaldo Napoli, cava- \rantes, foi econômica e patrió- zes de Oliveira; Celestino José do

vest,-bular'heiro e gentil, disse-nos sentir sa- -i,:a. Nasclmentor José M1l'coHno Eckert;
"

- d I J A I 'I' b'" VI:>desto Sílv.::; Caries Rhoie; Luístistação em po er. p2 as co una' que e m itar sou e impor-se L, di .

le A -Gazeta dizer alco sôbre í simpátía e amizade do povo (tuaOr Ip. t'J L b I C tarí
, Da Secretaria da FacuIdade de

• o -- ar lua {era a arinense -n- .

d S C
'

da politica de Araranguá, que é a que gJverua, dada as suas quali- dicou os seguintes candidatos para I D,r�lto. e anta
.

atarma pe em-

raz ão da sua. vinda a esta capital. :!ades d� .

administrador c0mpe-1 ve�eadores do �uní.cípí� de �ruzeiro: I
nos a"ls�mo.; a?s I�te:essar:los que -

!TI companhia de outros elemen- tente cntenoso honesto e sobre- LiJ1S Dalcanale Filho: Padre Ioão Evan- a abertu: a dl mscnçao aos exa-
. .

I
. .. do. .

' ,

zelísta Reín�rt· Carlos Bareta: Ald- mes vestibulares inicia-se a l: de(JS prestigrooos naque e mumClplO tu. o progressista ",. •
,

"

I '-' .

,

f
.

. ". les Pedrlnir Iesulnn Mendes; Jose f
' , .

d -.ulino.
.

O tenente �.st�ro:d; go��rnou Adlliba Schueídzr e Jorge Fuganti, evereuo. p�oxlmoA�nceJran o-se a

E, depois de uma curta pausa, o nosso mumcipio com brilhan- . 8 do referido r?e� .

i, S_:__�:t:·��:: nesta capital, em �:�:'p::s��r�u�ar��� ���:çoSfet�� I Só conf�cciona��o _folhinhas I
do :d�:i ;;e e���e��I:do ���i��:

C·
. . Numa. Ioda de POlitiCO.). na Con- do no Diano Oflctal do Estado.,omlssã,l. onstrUlu pontes, prcstlglOll os feítari2\ Chiquinho. próceres do Par- I.

F\.epresentamos a politic \ dé seus amigos auxiliares de adllinis- tido Republicano estudavam a cam-
I

T f.\raranguá, e viémos conferenciai I

tração e procurou ser amigo da panha a desenvolver no combate aos rans erlU
Hoje, ás 9,30 horas, quándo a om o nosso preclaro GQvernldor. gente de Ararangu:i que, hoje, s_:us. ex-com)'llnheiros. que agon. e�- sua f.arma7 B t

.

t I d t C IN" R
.

d·· 'd tao mgressando em mJssa nas Í1-a. a ena, aquar e a a nes a •. � r. ereu amos, a resp"!lto a mUlto o estIma e o COllSI era. I
.

d P t' d L'b IPital, dirigia -se aos exercicios mi- ·f· - d d T' d" I
eIras o ar t o I era.

)aCI Ic�çao as correntes o nos- ermma as essa� ,pa avra" o Díversas idéias foram aventadas O sr. Airton S. Martins co-litares, em Sapé, ocorreu um la�- iO mumClplO. sr. Arnaldo, conc!ullldo, d�clarou- sendo, desde: logo. afastada a de in- municlu-u0s que liquidou sua f[�timavel desastre, que feriu grave- A comis�ão, da qual fdço par- nos: sistir com a pgblícação do "quadro
. r

•

I C

1

__

t d' I 'd H A de formatura". VI'Sto que o nu'mero I ma.
,co:rJe. Cla, nesta pr a:ta, t_ran,men e um praça aque a um a- te, e que, ôntem, se avistou conn - a, em raranguá, pequeno f 'd d P C'd d de diplomadls é avultado e não com- erm o-se para a e onta- ,ras-e e guerra. ) Presidente do Partido Lihenl n.ímero de integralistas que ir,10 P ,

N b )orta numa edição especial.

I
SI, no arana.

o momento em que o ca o' Catarinense, é composta dos srs. disputar a, futur 15 eleições. Mas, FInalmmte. o Pantaleão sentenciouCantalicio Jeronimo Corrêia e um Abel Esteves de Aguiar, Caetano CI)m o co 19raçamento das corren· � os chefes de sí mesmos do Partido -- --- _

seu subalterno removiam uma pesa· Lummertz e Albino Pereira da tes politicas, 05 integralistas, estou �epublíc.:\.nO aceitaram o alvitre. que
da peç'l de altilharia, procurando Luz. certo, não lugrarão apresentar ex- consiste no seguinte: em "lirtude de Novamentefazel-a descer fort� rampa, Q f· d Ab

. .

I· I �rande número de politicos republica-
. ,

-

l' d
- ue ICOU assenia o so re o preSSI vo contIgentt e eItora .

nos passarem a apoia� o govêrno doesta, vigorosamente Impu SlOna a Lt uo prefeito de Araranguá? ir. Nerêu Ramos. a comissão dire.
passou sobre o corpo de Jeronimo, . -Da nossa conferenci" COII1 o tora mandará con feccíona.r folhinh;�s.
que a procurava deLer na 'llm· Chefe do Partido Liberal Cata· Examinado- :om retratos debjo3 os ••traídor�s". a
cha. in�nse, nada p05S:l afirmar quanto (em c.ada dia o de um "az") figa-

Muitis$imo ferido, tendo mesmo í parte do candidato á Prefeitura, res rando, como demonstração patríotka.
algIJmas fncturas O!ise.'lS, o cabo Tenho a informar, porém, ao

uma alegoria do 'Tiro de Pernambuco'.

Jeronimo foi removido em auto- ornali�ta que só com a chegada O Govemo do Estado nomeiou A, atitude do sr. En eflto
movei (.0 14 B.C., sendo inter- do dr. Nerêu naquele municipio os revmos. padres, Frei Evaristo Lacombe
nado no Hospital Militar, onde se é que, então, �sse assunto será, SC!1Urmann, Ernesto Ruepel e Cle. O prestigioso politico sr. Ernesto
en-:<Jntra. .1efinitivamente. resolvido. Sômos mente Re.hm, para contituirem a

Lacombe publicou no jornal uA IM

um"\ frente-única e estamos solida� banca examinadora de Latim e
PRENSA". de Tubarão. a seguinte
nota:

politica do dr. Alemão, e os drs. Udo Decke e

Cid Am;ral e o professor Fernan- "Aos liberais de Tubarão
rlo Macbado, Vieira, para cons

tituirem a banca examinadora de
matematica do concurso para lf'n·
tes do Instituto de Educação de
Lages, a realizar-se no dia 23 do
do corrente mês, nesta capital.

"A GAZETA" OUVIU, HOJE,
O PRESTIGIOSO POLITICO mpar. liti·

O I 'IcaSULINO SR. ARNALDO
& PoliticosNAPOLI

trito de «João Pessôa)}, atentou

contra a existencia, arremessando
se da Ponte «He:c'lio Luz» ao

A politica sul
catarinense

Cêrca de 13 toras, de hoje,
quando o movimento era menos

intenso, Alcino Fernandes, com 17
anos de idade e residente no dis-

A perda de
pat�ntes

DOS OFICIAIS
COMUNISTAS

RIO, 22--Despachando, hoje á tarde, no Palacio Rio�Ne
gro, o general João Gomes assinará o decreto determinando a perda
de patentes dos postos respectivos dos oficiais do exercito envolvido:
nas rebeliões extremistas de novembro do ano passado nesta capital
e no nordeste, abrangendo este decreto os oficiais preS0, de arma:

na mão. Entre estes conta-se o coronel Alceu Cavalcanti.
-----------------

·�GUERR�---
ITALO ..ET'IOPE

vitoria.

Ferido, hoje,
durante as ma
nobras milita-

res

suspensa
execução
de Haupt ...

mann

rios � orientação
Nerêu Ramos.

Por cOhreguinte, o nosso can

dídato será escolhido num ambi
ente de harmonia e conc6rdia.

Após doze longos anos de for�
tes campanhas, conseguimos, ago
ra, Jefinir, de uma vez por to�

Aconselho a todos os meus com

panheiros de causa. pessôas amigas
e libuais em geral. a sufraguem
nas eleições municipais de março
próximo. os nomes que o Partido
Liberal Catarinense indicar. (a) Er
nesto Lac.ombe:·

TRE�TON, Nova Jersey, 22
- O governador Harold Hof
ma1n insinuou, ôntcm, que está
absolutamente resolvido a fazer
com que se revele a historia "final
e total" do sequestro do filhinho)
d,�, coronel Chóules Lindbergh.
Assim sendo està o referido bO-
vernador pronto para assegurar a
Bruno Hauptmann, caso tal se

Serviço
de loter;as do Estado

Acha-se aberta, até o dia 15
de m.arço p. vindouro, na S,cre"
tari!l àa Fazenda e Agricultura,
concorrencia para a exploração
do serviço de loterias neste Estado,

tor'le neccssalio, mais um novo

periodo de suspe�são da execu

ção.
-,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"""-I�\I A�n;na e'd;1'8!���!lrt,���_ seu r'ádto? Procure o j Para a beleza e saúde de seus dentes, U'1e sempre r� t'9'
� '/j"

LANS P,'.RA BaRDAR sr. BOllZOI1) á rua Uruguai n.

I:
Pas1ia SUL B I (I L

I39) que será plenam -nte sa-
.

F ·1 d DR BA.CHlVIANN)não tem rlvat Groijde i!wrii- tisícito. ( ormu a o • • • r, .

mente de corefâ firmí'$$. � A' venda em todas as farmacias e casas Tive hf\ pouco i'...empo a surpre- si supérlleo dizer-lhe o nome, pai,

1\ de perfumarias. 011 sa de ler num jrnl desta Capi- quem não a teve pessoalmente
r:: b I � i tal �ma noticia. qu : I.ne ,c�usou es- certo del� !á ouviu falar: é a dor
. &ze r u rn om

'. =="�...".,.... =
,

", . ... "",.
.. pécie, Determ nad i IDd, víduo, em do panancio.

anunc:o e com am �aix!?:] aDe Att.J�sentad gJ�'*&1a e desespêro de cau a por não p::>- Poucas dores 5; lhe podem cem

ola dívulgacão só na .;'.-te �_, ,<;.�Iil Tft83-a"ilSHdca der livrar-se de urna dor que o �arar.Talvezsóment.ea cólica de
t��.D��@®S �l)�OS Iij AU Y. .. �

atormentava, atentou contia a e- fig.1do, ou as dores fulgurantes do
lJli G�z�r[1;f.r.! fà�S á.'ITf� Tlra�!Jiches e A:r-iJiI xistencia. Si o tresloucado o hou- tabes ��(ll.éstia nervosa ligada. in.

�__""�����"_��,=.�,,,,,.............._-._� ..

>="-""""='"= _
""

, ;.. fi' ve sse leito por não ter cura a mo- leção sifihtica), ou as dores du par.

,
mfiU�!zes d!e l,;aie léstia de que a dor era fruto, não to. Este úlimo ponto de comp»

I
seria grande a minha admiração, ração não nos ser 'Te, porém, poi,

.

De órdem do D'ret»: Presi lente da Caixa de Anosentado- ainda q�� rão lapro�ando o gesto. só m:::tade da Humanidade pód�
.

p - I T h. li d res e.n Trapiches e A "'na7P"IS de Ca- l\1as hoje em c.a, sao bem pou" atesta -lo,

I
ne e e rso s aos rana la ) ''', 1- 1 I) ". --", .,

I
.. ,

r, 1 . L' to de todos os interessados que O sr Z [eri- cas as doença, mc rraveis, e q;nn- O pananclO e de fato uma ocor-
re, eVO ao CU!H,eClme" ,o �'"

' -, .

�', d'
, A

•

d "

Ab f, I"a exer 'er o capo de encarrez.rdo dos lo a dor, ha na me IClDa recur- rencia tremeu 3, C;:;1).).7, ate de JUS-
no reu OI n0I11eaC!J pai �,l " 'o.

d.

J C' t cid ide licando as snn investido de aionlos .i05 incontestavelme .te capazes e

�
s::rVI«05 a aixa nes ii. , ,,'-c, I ',' ". -

•
, C t'

'

II poderes para proceder, na conformid,tde do art. 49 do Regulõ.- debelá-la
..
0 mal e em ge:al a (m mua

. d I O cr I 14 ele 5 de al-ri] de 1935 e mo- falta de onentação do enfermo.
: mente aprova o p o c' '-', ,

d b d 1 Da" a a. neta.....õã·--:';;;;;""""�··iiiiiiiiIi_;;;;;;;;_z;:;,ru;.,,.,..,.,.,;;;;:g;=w'm ammm..".",_.-."....,.===C1 m l'f' d '[) 335 de 11 d� setembro .lo mesmo ano á ar- Uni cran c a sur o, por exemp o, I r nu i r
,

<' I lca o pe,o ecr. "' v - • -; c V �< , ,;". _

' •

���������������, d - d tribuicões previstas nas letras a e b do art. 45 do eo habito lao disseminado de que- 50' na A G �"'Z'- t

I'"� E tlD d

"""......... .................

1' I ���:d:ÇROFegl�I�n�;:t�l; 2":>'OVJd. 'J"
..

. 1 1936 �;;r trl��:� i��:ç:�ev7���i :;:;a:� QU� TEM LAR;A ���C�
l!I1Mlnn� ��

.

ti J�� t!J'rJ �
•

OIlanO[.;O 15, .; aouro Cle .

1
-

, "fIIRSr li "'� liHHiI� '6ii
.

� Sall'itzo da Fonseca dente, pela abso-ção de gran:les LAÇA0 ENI lODO E.)

lO (!!.ns@ � � � tIl8'!'!ã® f I Representante da Caixa LOS E�tados d� 3,inta Catarín:l e dosEes de, ana1gésic ,s,
,

TADO
T

P' ste e um ca� o e.n que so o

do I
ara'la. I' d I 1

Minas Ge,ais

ii' hdl tt (I; de Janeiro �,e'�:::�::a::::a:sOC::I�·B::·f'�
Emissão de 1934�TitLllos de Rs. 200$000 � Eticas são aaLs passiveis d� um

Juros S·/. �,at3.;nento esp cifico metód :0, do

Ea irento lue da ingestão de.ssas pa'1i1c�ia<,
'FIe por aí s� anunciam Cl)110 efi-

f 'I' cal.es em qualquc:r dor. Na':; tre-
Comu"1ica'1los aos SDfS. consocios e e: na'. a 'iH 13.5 qu,-;

b I d
. . . neadas dores de cabeç'l la idade

Pela S30'oUfld:! vez deixam: s de re;)l z:r o
. 'ai e 3 <lni vei',,'ar:o" VIsr0

j I 1 d d ,:,ritica, que tanto pertu 1')3'n em

\ I
a Elll)reza ,'ue expiorJ. o fomeci:n::llo e uz nes·�a. 1 Jcall d e,

tiI'" b 1 Ih certa época a exi ;tência bm'üina,
I não t�r f.·In:cido er.,�rgia conforme promet�u em �o hns e'ipa a-

Ii I .I r 5 8 d linda qUe tratan10 de d ,r alivio
doe" ond,� dizia qu� a interrupç'ío da Ui s�ría CIO C,ld a o

nediato ao so�riment(1 ag'l lu, nun-
:orre'1té'. d d

.

d
.

d
. l' l'

.

J b .\ ca �v3nI3S '�lxar e s lPrtr a
Em vista esta ureJu,an J ,Q _' 'I �c ar a'1l)$ 'lU: o a e �f

d 2- 1 'I d ' ,1ncã"J ovar!ana em d� ;c:t, lilGrc�
realizarà em a noite :! ) (O COi, n', a Ul � ,a'!lí)�õ�S a caro

d
�

J Ie um tratamento a ]�qua o.

bwtto. H d f
A D,'ret ·"'

.. r:IB a, porém, uma 3rCjue icou
,

d d d sui3.ô visita·. i
�sfaca a �m to os vS te npos e

I8-6 em todos os pai.z\05. Creio ief qui, l\proveit 1 o ensejo p:ua ofere'

.... """';;;;"�.�.����==�""'�""�'���
_9__ João PeSSJ3� 22m.1"·1936. l C�r seus prestim"s em Blumenaa.

�=.'á���'���:_
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ALlCF:, AIVIELlA. AURORA,
MARIA, MARINA,

MARGARIDA
1\' venda nas bôas

casas

�J1ARC/�S:

fi �� [��S"':"'''' ..... � 1ilI�
Ui �1lI"a U� filij�"" :;J'llfJS, ausentan-

d�-se por do.is mêses, despede-se de seus amigos c
clientes e avisa que seus doentes ficaram aos cui
dados dos drs. C. COSTA JUNIOR, M!GUEL BOA
BAlO e AUGUSTO DE PAULA.

10-5

Estado de Agradeci.
meDt

PREMIOS

José Paulo Vaz (Juca), impo
sibi!itado, prJr ter de viaj II par
Blulll::nau, de agradecer pessoal
mc:nte as inúmeras provas de amo
u.d", recebidas duran:e sua enfe
:n:JJ.d,", por ocasião do d�;;astr
do caminhão, ocorrido em A
gelna, o faz, p::>r m,!io destas ex

pressando sua imurredora gratidã
aos seus bons vizinh')s e de mais
pes,.:>as ami-:ades e bem assim �"
tod.::s qua lto () conforti'ram CO]I

Com sorteios e!11 Junho é Dezembro

EM JUNHO
I de Rs. 500:0JO$OOO
2 de Rs. 50:000$000

de Rs. 10.000$000
1: de Rs. 1:000$000

330 de Rf. 300$000

ENI DEZEMBRO
1 de Rs. 1.000:000$000
I de Rs. i 00:000$000
1 de Rs. 50:000$000
2 de R�. ;:UOO$JlOO

21 de Rs. J :OOO$OCO
330 de Rs. 300$00G

A �çer-ida !�O

Bancera d'm l)jrmlsil

NA PORTO DE I\1BIT0BA (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira)

"C �
� .�TO D. R,Q.MPINELLI

COMPLETAl\1ENTE reformado, '�ste grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamênto possi lei, com sadias e variadas refeições, dic;

pondo de ótim 1 e bem if1stalada cosinha, a carf,l;o de pro
fissional competente.

SORTIDO bar, com bebídas geladas, bilhar e salão
de jogos. Agu 1 corrente em todos os aposentos. Bar
be...:ria própria.

Premias ern mercadorias

5:5 5 O O

Por 1$000
C()n' esta insignifica',re quantia podeis habilitar-vo) á felicidadç na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREOgTO MUTUO PRE-

D IAL destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de eJ ltrflda é accessivel á todos--2 $000

i
�
fNJ;.
'itII

VERAN�STAS �
t
�

Esplendidas praias de banhos

PONTO de partida da E. F. "O. TE
RELA CRISTINA, com trens díarios em

comunicação com todo o sul do Estado
�.I'il'

A TRES HORAS DE FLORIANOPOLIS PELA ESTRADA DE ROOAGE�", �
VL\ PAULO LOPES

L.I GAl-m1M "MAGALI

L\po lo - saborosoMagali
End. Teleg. A P o L o

Caixa Postal, 75

N A

Fab,-i '''as d
PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO

DO NORl E-PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
DO NORTE G uL A

7
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1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.178:403$540
íJ --196:912$949

2.435 O·14�063$157
4.183:406$605

Enc 1frega'se de classificação, medição e EMé3ARQUE ce
todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tó
ros, etc.; cercaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rápido
Preços n"odicos

SÃO FRANCISCO S,\J\TA C!.TARINA

ACaAZETA

�.&l��i�i2\"'��7k'��� �lÍ����������I����������1�f.GJi��I���'2'.�A�7l\�����O
� �'!

�
.

I\/latri;:: FL..ORIANOPOL.IS j
FI11I'aes em.'

Bluinenau - .Joinville Sao Francisco Laguna Lages �,'Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
Secção �:je Secçao de Secção de ��FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrange'ras
-

'para �tf'rnos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenericiar madeira

ILonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portos 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 coser 'e sergir Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, iv\otores
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos

.

de jantar;- talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em 'geral para transmissões: �eixos, i:t�
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona ��
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes .rleos e graxas lubrificantes

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

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço rnechanico
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extranceíras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNEMANNx Bebidas nacionaes e extrdng�iras Material electrico em geral �
� Empl aza

;

Naciona: de-l""Javeg:ação "Hoepcke"�-�"apores HaqHcepcke"� "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rit2 fv1aria" - Fabrica de Gelo "Rita rv'iaria" - Esaleir "Arataca" �=�Né��V'ÂVD&�'!!�����l����iI����l������fI������X����fIr��PAVâVâqt�
� e••�e�G� � ,-(���e'$��3S�

r IA GAZETA
I,.•� �ia" I Adolar Sch\varz OlARIO INDEPENDENTE

�;® Companhia "Aliança da um � REDATORES DIVERSOS

e �� Agente de Vapores

: FUNDADA EM I';;�___" I
• O

I seguros Terrestres e Maritimo I
� Incontestavelmente a PRIMEIRA dCJ Brasil �

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

COlaboração
���=-====�,�==��.

Não será devolvido o originai,
ouhlicado ou não.

o conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli:
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso cor parle

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãi__iiiiiiiiiiiiiii iiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� da Redação,
,

Assinaturasm. ��e........�M.am..........m...z.5..........
�

I
Apentes, Sub-Agentes e Reguladore. de �varlas �em

�D Brasil, no Uruguai e nas prfntipais praças e8�range;r�s.

�
/1gente� em Flotanopolts :

�

: Campos Lobo & Cía. =
G Rua Conselheiro Mata, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 e
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALL/ANÇA G�

e:: Escrítórios em Laguna e Itajaí G
� e
� Sub-Agentes em Blumenau e Lages I�

m

� .OOle.I�-----. eG�'eee•••

!Od13S os Estad s

� :.\.8 Agentes··correspcndentesGGG������ il'tm.IIIIMIIIiIlR'!!!i8__IRI__Iiii""i:.'!!l!liIlD BiiE &&_;__a

� l-orto Alegre - Dr. Antonio

� N-ã-o diseu tam ----- I CU::b:S-T�::ar::�::d;A
�� CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhausn.
Anitapolis-Anibal Paes
.l\ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario

B r inq lJedos í Lou ç é S e Bom Retiro-Joaquim Simões
A.. rtigos de pr'esente, e Canoinhas-Pedro Tor:es
eletricidade, acaba de Cruzeiro-O�valdo Pereira

� receber� gré.�nde novida- Curitibanos-Enedino Rosa
� des-- Rua Trajano n. 8 - Tel 1.428 Cresciuma - Dinorah Alves
D ��
�' �iiiiiiiiiiiiiii__""""""iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli:iíiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiilíiiiiíiiiiiiiiiiiiM�_iiiiiiiiiiiiiiii__ Itajaí-Evilásio Heusi'<i,i�

1 • Joinvile-Xavier Schenk
• Lages-Hossanah Neves

• FO rm Idave IS 80rtelol proprlos, tres vezel @1. Laguna F
.

Ch M
• I por semana, todas as segun· ; Iava __Jorna I -ch:d�ISCO agas é-

.,', das, ter�:as e sextas·feiral, '-"11.._1 Mafra-Pompilio Claudio
• � Praça 15 de Novembro, 26-·-s(Jhrado - Fone. 1.360 Nova Trento-João José Arche
� Extração com globos de cr'stal, � OrIeans Ed M� �1 PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTA.DO

-

gar atos

� �j Porto União- Hem inio Miles
A máX ima lisura e honestidade, pois, os sor·! �1 Duas transmissões dia r.as: pela manhã e á noite Rio do Sul-Aristides Melo

I telos são presenciados pelo pov:J' �j G d d São José-José Costa Vaz
�1 Anunciar no JAVA JORNAL, significa: rar, es ven aS e

�!1 �J me iore s lucros S. Francisco Guaracy GoerreseQ

�,�" São Joaquím-João Palma
�j Ca ixa Postal, 43 FLORIANOPOLIS Tijucas-Osvaldo Ramos

��f���••eo.---------�SO•••����� -------.------------- TubMão-Joaquim Fa(acQ

AgeneSa Model".jna dê Pu
blicações, com séde em, São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

e--

A CASA QUE REALMENTE VE�DE BARATO
E' A CASA MISCELANEA

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

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, derem
ser enviados ao Diretor-Ge-
rente Jarro CaHado.

•

Redação, Admnlltraçlo
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

!
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I�NHA V. E)�C[A. i'J\ESMO VERIFICAR EM NOSSA

CAS,� A EXCELEl'.:CIA DOS TECIDOS E O EN-

CANTO 0-\ PADR00JIZAÇÃ() \10DERNA, ALIADOS
I
,
__

A' JNCOMPARAVEL CO vIODIDADE OU.; PREÇOS

10 an05-1 e�:m�l�d�S

NOIVA

= lUClii E 2 Gt

Crepes
de finlssima
estamparia

de prete- PARA

•

rencias

de peles

FO(casacos
e de

_.'-�--- .-

Adquira na nossa casa um certe de
veludo chiffon francês, ou da belíssima

PEAU OE GAZELL.E

LIN�iO
IRLANDEZ
PARA HOMENS

Linho
belga

Cretone
de

--

CaieS

Casaco de Pc1'2, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
- Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000

O
dem, idem idem de 200$ » 1 00$00)

- ���oo---

Colchas de Seda

S$ I or
9$

12�
7$5 I>

10$ »

1.?$ I;

11)$ �

J$

I l
Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade �A �

30 cetms. de comprimento de 35$ por 2E:$000 v, �Carteiras Finissimas ultima palavra de T 15$, sos. 35$,. 40$, �
54$, 50$,55$, 60$, 65$ e 70$000 C �CD N Capasd���rractla ��[stamparla das mais

.
ricas e maís modernas d� RIo e São Ptlulo C. Iam

encontrar-se-to só na Casa iRES IRMAOS �
....

apa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$.)00

C ...,. ai .Jem» » » }> x 160$» 120$000 �Crep Podange Estampado moderníssimo 13$000 :: Idem» » ,> » finissima de 200$ » lSO$ooo C �
Crep Mongol Estampado Idem 12$000�.. Idem» » impermeavel. de homensde 220$ » SO$ooo �

• Crep lingeries Estampado Idem 12$000 � oo�=1.�� ._-- �
e Crep Estampado de 14$, 16$, IS$ e 20$000 Li. Meias IVlousselin :I>

ld.·� ��i-------- � �
ii Marim de côres e opala Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 9$, 10'f� e:l1$000 • fIIIIIfI' �
� CU Chiffoncte, as melhores meias ao Brasil por 147$$°00000 !.;.� ..... �� MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1$200::1 Meias de seda natural, reclame

� �" Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500 •a: 6J'''1 Opala Superior 2$000 e 2$'200 ilC Meias de seda Tango 4$000 e �
Ul. I� �
"G Gravatas, sortimento sem igual por preças fanta·sticDS·-- o �
�������.��:·-------�-------------.��e••••G.--------------.---------.�������

13$
8$

S$
16$

Orap de �seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de�Gazelle, sortimento :de IS-cores de 35$
Crep Podange, sortimento d� 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, asortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de S cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 1 r cores de IS$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Sedas ultra modernas I

5$000
6$50Cl iii E'I

8$50(l�
5$500
6$00') LIA q Colchas de seda com 3 bicos
9$000 Colchas de ·seda com franja7$000 ri". ��-=-��

6$500� Linho Irlandez para homens

36$000
40$opo

EM

stock.

10$0(,0
6$0(11)

Liiho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissirno
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, IS$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 2S$

���r-#l-'---_�_

Linho e eretone
» 6$000�
" 10$0 Y}

II jI ,

�
Por 17$(t(l0-,:s
I 20$000 ��

�) 17$000 E
>? 19$(100 J;;
» 15$000 C)
:: ���:���M
» 16<gooo
» 40$}00

LINHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2'ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$Soo
Cretone de cores 10 114 de largura 6$000

---------------���-�--------------

Luvas e Carteiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-FLORIANOPOLIS

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

End. Teleg. «BAR3�ANCO»
Río de .Janeiro

Das 10 ás 12 c das 14 ás F-""'·�·
--

------

- Mina.s em CRESCIUMA
17 horas

"

11-�r.C:'IO T �o�to-tel:-: _gra-:-l .

ejTADO DE STA. CATARINA

==",,_,.,.._

,
II comunicar queo ES;REUi HOT�L. 11 �:��slai;o�: r 1 cARVAo BENE�:f��DgA�tRA VAPOR E

Oro Pedro de Moura f5rrO II ��;t�l�l�í�t;'E��CI��Sdi�l�(�� �� ��t�]��'����iSC�lf�en� ( :"=-*-�""'-=m""",:i:';-��==�·;;r�··::l"'="""�-"':;:-=:'"=",=.:::."",-:���=--:::;5;,... ..g:;' ; g&;.S!Iiii!Ji!UL

I mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros, I
Res����:j"82 Rp��:reUg5 l Rua Tra�adn:::�dlo sobrado li teJ:::hos quel1(:�.�.�:,s, '._,_ II

II Telephone n' 1548 I
Dr. Miguel �""'-�-'''--''''=--'-==�AIB<:Jabaid

Accacio M«?aiClínica Gera! -- Vias Urinarias I

HemorrllOidas: - Tratamp-n!o
sem cp-ração e sem dôr

IA Galeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. César• W� Sartori

Clínica cirurgica -opcraçõcs

Das 3 horas em 'iante dia
riamcmente ri R. T í ajanobl

PLne 1.618

Resid.:· Praça Pereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1353

Com ud .��R. joão Pin�:::, 13
Teleph. 1595

Consul!as:
das 1 5 ás J 8 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Clinica de Crianças- -Mo
lestias de senhor as -- V ias

Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroi�rep�a - Ralos
UUra-\lioietas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dcs 16 ás 18

Rua Tr� [ano, 21
Fone 1384

I Dr.Arminio Tavares
Especialista em melestlas dfi

GARGANTA- NARIZ - OU·

\lIOOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(formaào pela Enrulõnõe àe

meàicina tIa Un'versiàaàe ào
Rio àe 'Innclro. Ex-Inter no,
por concurso, ào Hospital àe
Pronto 5e (vro e àa Flssislen·

I ria Public:a ôo Rio àe Janeiro.
['om alguns anos àe predica nos

I sHviços especializaàos !la Pro
fesSiar 5anson, no Rio àe Ja-
neiro ·na Pcliclinica De Solafo

ga .- no Ho=pital àe 5ão João
Batista Qo Lugôa e no Hospital
6affré··6uinll2).

Chefe dr clínica e cirur-

gia àe ouvidos, g�rganta, \I

nariz, cabep e pescoço
:0 Hospital de Caridade
áe Florianopolis.

Gabinete adaptado para
fxames da sua especialidade e

com sala de: cilurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta�Fone part:cular 1246
==--

[)entistas

Luiz Freysleben
rir ((rgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

A..

OOR

indica:
.,� , ..... ' .. - ---

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Ru�B João Pinto, 11' 18
(sobrado)

•

re i ra tem seu escrip-!

tório de advocacia á r�a I
f

Vísconoe de Ouro Preto I
í
n. 70. - Phoi.e 1277. - t

� Caixa Postai, 110. ,i ;

�="::-=.:.:::'__
. �=--=�� I

Dr. Ivo d'Aquino
Advo�ado

BLUMENAU

TELEPI-]Of-iE, 58

Escriptorio:- �LJa 15 d�
Novembro n. 50

(Eàificia Cclxn f)gricola)

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

1=-=="'''--==-='''==·-
I Dr Aderbal R.

. da Silva
/vdvogado

Rua Com. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

... ;�.l__ a;;;;;;;;;;;;;;;�-
�-_.__._--�

I

__ 'es I Salvlo de Sá � I

Gonzaga II
Dr. Osvaí'do Silva �Sabacy.

ADV('GADOS

RUA TRAJANO, 3:
Telefo17t., 12'57

Caixa postallZ9 Tel. Qut. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto
ria de Higiene deste Eskdo, aceita responsabilidade técni
ca de fatmacia ou d€ especialidades [armaceuticas.

Certas para Farmaceulico, na Redação deste Diari,.
3

Farmaeeutlce

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

Guia da E�ta�G de
Santa �arlarin�

Editaua �el!il! LIVRARIA CEtn"liAL de Aihei'�c Entres
flarianopolis - I'o ixn Postal, 131 - Telefone. 1420·5. ['atarina

Enô e rzço Talcqr.: "Entres"

LlVRO I:lDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMAI IVA

PORTATIL E COMPLETO

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

[nformações gerais sobre a divisão politica, administra"
tiva, rcligio3, rep utções, imcostos etc.--Ind:cccõcs uieis :

Serviço 'p� !i["j e telegralico. I�lorarios e preçes d'e pssagclls
das companhia; LFúviaria<, navegação rnaritirna e aérea e

Cir.pr -z as de transporte terrestre e Iluvial. ---1 Lclicas.
B. GS J\lUNICiPI _;S.I
I :/0; ma�ões gerais: - Repartições publicas, I� sociaçõ- 5,

Ínstitutov, 1+ 'pi'ais, Írr prensa etc.--IndrcaçõeS uleis: Meios
d tr .'[1('1 t�. Planos e tabelas de transportes marítimos,
kr:c,líCS (' lluvra-s. Distancias quilométrica.

C. ,rmICADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS'
TRli\S E PROPlSÕES.

I /\ Cepital=-Il 05 Municipios na ordem allabetica,
-lll A unc.anles fóra do Estado.

D. lND1CE D)S ANLNCfANTES.
O 0.5 do E>'ado de: S. Catarina é a única obra

neste genl ro Ijue não significa lima simples compilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se ter

na indispcnsavel ou util para um indicador seguro do CI)

mercio, das inàustrias e da vida em gel aI de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente.

��_í#;'��:",���:�$;*hg;%·4· i&44f #i ,*.góti5i#--@%-ii**4W

� Companhia Brasileira Caro
�� bonife a de Araranguá
��
:i Estrada de Ferro D Tereza C� stlna

'1
.'

JE

Preço do Guia cnm o mapa

I

Proprietario 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 ('onselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci ..

ma do 30. andar, com adrniravel vista para o mar

e cidade.

TR 6.TAMENTO DE PRLv1EIRA ORDEM

Dlarias a par-tir de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

li'"

�����l�

vem aí �
�
�

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

as

CàJ:;ital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

�l����h��--·
-

� Carnaval
I� ---=

\�

Ban�o de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soc. Coop. Resp. Lida.)

RIJa Trajano n. 16
(Edificio proprin)

Para celebrar com pompa c magnificencia
a ele f za-te chegada de Morno i, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiriu torrnidrvel
stock de ai tigos carnavalescos.

E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico

para todo o Estado de Santa Catarina, dos afa
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO
DO MSTALlCO, RIGOL E1TO, PIER �O � e PIER·
ROT METALlCO, CONFETI e SERPENTINAS.

I
Para os revendedores do interior chama

mos a é tenção de que todo e qualquer pedido

I �\, deve ser feito dirétarncnte á CASA DAS MEIAS, �
� que oferece grandes vantagens.
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�j Siga o nosso conselho: •@ •
� MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM •
� ESPEClf ICAÇ-)ES E COM ESSES DO· •

CUMEt',a OS PZÇA FREÇO A DOUS OU
TRES CCNSTRU rORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu p rojéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM 6TIMf\S CONDIÇÕES PARA

NOS· ENCARREG,t\R DESSE SERVIÇO

Pre60s modicas

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSID1\DE DO RIO

DE JANEIRO
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Ente Italiano

BJ�e'lii P ródrom OSAd�f�o��h�a-
DA

E. I.A. R.

I Estação d a ondas eurtaa de

FO L.. IA Roma-2RO 31,13K C. 9635

Hora do 'Rio de [aneiro 20,20

Programa de transmissão ra
diofônica especialpara a

Amei ica Latina

voz
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r�Nitl:�uOO�n��c��a �aoo�I.�s��!al·:'I�·b I I I !"! Cine Royal, á5 7,30 horas,
� tL em reprise, fi Irmã Branca, com

� � Helen Haves e Clark Gable...

� Encontrei-a uma vez, não sei bem quando. I" Cine Odeon, ás 7 e 8,30 horas,
fil1 Era bela, vistosa e parecia�TI" Ai vem O� navais, uma comedia
ij razer no olhar vislumbres de alegria ���M Ioven, que os passos lhe ia deslumbrando. supimpa. Gente �o mar que desern-
� " 1arca e dá inicio a folia.

� Passou. Olhou. Sorriu. Era tão brando � C' R�� O acento com que me saudou: «Bom dia». � me ex, ás 5 e 7, 30 horas,
�� «Bom dia», então tambem eu lhe dizia, I�

O Grita na lloite, Tim Mcc Co)',
� conhecido cow-boy americanr-,
� Quando passava assim, cumprimentando. I� I�

ROU BARA�-LH E
�

Um dia, ela, ao passar, tinha no rosto O r-e log+o e o
�� Qualquer causa de tangue. Com desgosto h'� Sorriu. Não disse nada e foi embora. � C a oeu

� E desde então espero-a com ancêio, � O sr. Custodio Machado, lun-
� M rw cionario público, retidente á rua
r.� as nunca mais passou ..... nunca mais veio ��
� Para cumprimentar-me como outrora ! � Presidente Coutinho. n' 76, este-

� � ve, ôntem, na Policia Civil, di-
� � zendo que, na noite de ôntem,
� Carmelo Mario H (oi furtado em um relógio de
� � prata com suas iniciais, e, um

&900���!:''''�������Mr:::OO�����\l; chapéu marron.

Chegou do norte do Estado o

sr. Roldão Sá, coldor estadual.
OSl)aldo Horn I Vindo do Norte do Estado

Festeja na data de hoje o seu estci nesta cidade o sr. Edmundo
aniversario natalicio o estimado Campos, funcionariv do Minist<. ..
c:ontenaneo jovem Osvaldo Horn rio da Agricultura.
(Dico), academico de Direito e

filho do sr. Amadeu Horn, do OUTR05 PARTEm

alto comercio.
fi Gazela felicita-o.

Dia 26 do corrente, realizar
.;e-á o esperado ba;Jho á fantas'a
na belissima praia da Saudade

(Coqueir03).
Será levada a efeito, no pró- Para este banho diversos s�o

ximG domingo, no veterano Clube os blócos que se aft .:!stam em tomar

12 de Agosto, uma entusiastica, parte, nlio só da cidade, como

Em onibus di-( meSlila Empre- soirée carnavalf!sca. que não des- tambem do continente. O Lira,as
sa seguem: Clotilde Kraemer, mentirá as anteriores, p )is conta socian Jo-se á alegria reinl\nte para
Vicente T. Lessa, Hans Halt, com a indispensavel coopf;ração este banho, deixará de realizar o

H. Determann, Carmen Costa. ,do blóco Trem Azul. anunciado cock-tail.
�--------------------I"--------------------

Sra. Hercilio Medeiros

Passa hoje a data aniversaria
natalicia da exma. sra. d. Riso
leta Moritz Medeiros, esposa do
sr. dr. Hercilio Medeiros, inte
gro Juiz de Menores desta capi
tal.

Sra. Walmor Ribeiro

Ássinala-se hoje o aniversario na

talicio di exma. sra. d. Honorina
Ribeiro Branco, esposa do sr.

dr . Walmor RiDeiro Branco, aba
I zado clinico e influente politico
residente em Lages.
A distinta aniversariante, pos

suidora de altos dotes de espiri
to e coração, é muitissimo rela
cionada, n esta capital, onde resi
diu durante alguns anos, t na ci
dade de Lages.
Jl Gazela, respeitosamente, fe

licita-a.

Aniversaria-se, hoje, v �r. co

mandanteMaIioGodinho.bri
Il'ante oficial da Marinha, ex-co

mandante do Centn de Aviação
Naval desta cidade.

fr'lZEm AHOS t-ICJ1E:

o sr. AntoniQ Pereira da Silo
va;

o sr, Artur Thornsen;
o sr. ceI. Hüracio de Bitterr

c.oúlt S lva;
'1 senhorintla Maria Cecilia Gar-

João Bôa Morte, Martino Ride,
Antonio Pessôn Souza, Nicolau
Tar'Ds, e Augusto Fornar:-para
o sul seguem: Francisco Viggers e I
senhora, João Rodrigues, Constan- ! E assim, nesse fraseado, o Ca
ce Papesch, Zulmira Cabral, lifa discute com ardor sobre a

Luis Rigeto e senhora, Estulanc grande púgna de hoje.
I Lima, J.OãO Luis Ro�a, _Yernolíno Esteja�, portanto, a post?, to-
lnocencio Gaspar Silveira, Horst dos os foliões do Grande Rei Mo
Buechler, Licinio Teixeira e Ota· mo, pois a noite de hoje vai ser

víano Silveira. do abafa ...

Com o sól ardente, escaldante,
dêstes últimos dias, em nossas

ruas se tem levantado uma poeira
Em sua residencia à rua jo- GRANDES BATA'L1AS intensa.

CUNFE'TIS E Iinvile, faleceu ontem, a exma,
. '1 gente, que procura os O'

viuva Maria Amelia Bava�so, gares mais 8fasta20s do centro da
A Marínha vem aí C

.

I f' ! f'genitora do sr, Frederico Bavas- aprtal, para Uglf ao calor as I-

so, chefe de obras das oficinas da Da reunião ontem realizada nos
xiante, como sejam Pedra Gran-

Imprensa Oficial do Estado. salões do Lira Tenis Club foram de, Prail de Fóra, Largo 13 de
S I' -< .. . Maio, elc., vive a "en<'1ulir" mui-eu enterramento rea lZCU �e discutidos diversos assuntos entre. Ó

ho'e no C"ml'ter;o Publl'r:o de .

d I' b'" ta p)e ra ...
J " -

lOS quais o e rea Izar um al!e a . t' _
.

ltacoH bi. f
.

d' I J d f
" I Antigamente \ e nao vaI puaantasla no la . e evere [O

't I ) P f' M'. nUl o onge fi ce eltura um-

���. I d.:ipa tinha pena as narinas dos
E3te baile á fa 1tasia, o simpá- (ran>�untes; mandava que o seu

tico blóco A Marinha vem aI,
I carro irrigador percorresse as ruas

• " • I oferecer i aos ê,sso:iados do Ura
M t d I d h• mais empoeiradas, prestandc, as-

? Iva o _pe o gr�n lOS0, .

a-
c expedirá tambem convintes u.

nbo �a fal1!asla, domIngo proxlmo peciais ás di!etOlias dos c1uhes sim, um serviço extraordinario (\

em Coqueli'os, no qual tomarão Doze e Germania.
tod03 nós.

parte saliente elementos do cerc/e D d
.

d d Mas, como se esplicar que e;-
a J o mterê5se e�perta o

da coll'na, del'xara' de l'ea1JJ'zar-se, d b I d te ano não tivessemos, ainda o
entre o; a1.socia os, este ai e ei-

no LI'ra, o cockt 11'1 anu1cI·arJo. .

d d catro d� irrigação molhando as:.J xará, por ('erto, Imensa sau a e.
no,sas ruas?
O sr. Prefeito aa Capital que

tem pôsto á prova a sua
•

acen

drada dedicação ao urbanismo.
Jeveria, agora, prestar á popu
lação êsse beneficio.

Crêmos que assim, t:om o

c lHO irrigador a moInar as nos

sas ru7l�, fazendo ce�sar a m�.ior

força da poeira, poderíamos nÓJ,
perfeitamente passear á Pedra
Grande, Praia de Fóra, etc.,

fugindo ao tempo calido r�:inan-

DO POVO

Carnaval!
Carnaval!

Hoje! Hoje!
GRANDES BATÁUAS

CUNFE'TIS

E' assim, nesses termos, o car

taz com que o Califa, o Grnnde
Califa Fieis anuncia a formidavel
batalha carnavaleeca de hoje á
noite.

E ao que me disse o Féris, em
sua tenda arabe, o caso vai ser

nuito sério. Calculem os leitores

jue vamos ter muitos blécos e

cordões a se exhibirem nas suas

lindas fantasias, executando mar

chas e sambas inteiramente nossos,

completanente catarinetas.

,.'--

Quinta-feira 23 de Janeiro de 1936.

Anuncio em italiano, espa
nhol e português.

Marcha. Real e Giooinezza.
Concertos de canções popula

res Italianas transmitido direta
mente da E. I. A. R. de f10-
ma.

Conversação de S E. ALES
SANDRO DI LUZIO, \ca·
demico de Italia, 50» re o tema:
«Italianos e inglêses durante o

Rist1Tgirnenlo.»
Concerto executado pela pia

nista Cesarina Buonerba.
Noticiario em espanhol e portu

guês. Marcga Real e Üioolnez:
ZO.

S. E. ALESSANDRO DI
LUZIO, Academico de ltalia, é
historico cuja fama é bem co

nhecida mesmo no estrangeiro.
Provêm ele do jornalismo, e sua

vida jornalistica foi dificil e mais
dificil tornaram-na inúmeros pro
cessos, duelos I! polemicas. Ten

do-se dedicado antes exclusiva
mente ao jornalismo politico. AA
pós um longo exilio em Viena
dedicou-se a estados sobre o Ri
surgimenio, vTeve durante a gran
de guerra �importantes enc lrgos
por parte do Governo Italiano.

EduardO ..Jai·
me da Cu

nha

CCudos arligus puniinias, como
--:liz o Califa!

Todos devem estar a postos.
Califa recomenda: -Nínguem

mrn d.ve Ialtar, purq:..H! Carnaval
� cousa muitos sérias.

Canié num gósta priciar Brin
cas quim pódes?

Canié num gósta ver Filinhos
di Luas?

Canié num gósta ulhar PI a

Bandu5 de Meia-Noites?
Canié num góstas Tiras Mãos?
Musicas! Cunlétis! Barfumes!

Doze de Agosto

Viuva, filha, sobrinhos, cu

nhados, e demais parentes de Edu
ardo Jaime da Cunha, convidam
aos amigos e colegas para assis
tirem à, missas que serão man

dadas celebrar, em sufragio á
sua alma, na Catedral, na t1ja
24 do corrente, ás 7 horas, pela
Irmandade do 5S. Si'cramento;
e na Igreja do Menino de D.!us,
no sábado, 25 do corrente, tam
bem, ás 7 horas, pela Ir;:nandade
do Senhor Jesus dos Passos. An
tecir,adamente agradecem a todos
1ue comparecerem a esses áto� de
piedade e religião.

ne

LI

as

na

se,

Cal�azes
dia

do

Carnaval! Carnaval!

HOJE! HOJE!

Domingo próximo, o veterano

c1ub da rua João Pinto, abrira
seus salões para duas esplêndidas
soirées carnavalescas; sendo uma

infantil.
C< mo soe acontecer serão for

midaveis. tambem, estas reuniões.

Tipo original
(Marcha)

Letra e musica de Narciso
Lima oferecida á liA Mari

nha vem aí"

Quando eu olhei p' ra você.
Eu notei que você ela um

tipo original.
Por isso, fui lhe convidar
Para ser nossa rainha neste

carnaval.

E quando você passar,
No meio de nosso blóco.
Todo mundo ...Todo mundo
Vai dizer ...Vai dizer
Este ano essa pequena vai vencer.

E si depois da eleição,
Você Iôr mesmo a rainha.
Todo mundo ...Todo mundo.
Vai dizer ... Vai dizer
Essa pequena sentou praça

na Marinha.

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
OAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Três por dia
Ha cousas que r.ausam graças,
Que é da gente rir a béisa,
Ver um burro tocar flauta,
E um defunto sem eça.

Um gato tocar viola,
Cavaquinho e violão,
Uma zebra andar no

E fazer declamação.
arame,

Cine Imperial, às 8 horas, -hora
'io do verão, -Charlie Chan de
Paris, com Warner Oland.

Banho á fantasia

QUE POEIRA!. ..

Ver no predio do Correio,
Sem mal e sem ironia,
Uma Ilfronta sem igual
A nossa nova grafia.

'e. T. M.
.... �..

-

sar

giti
do
pe
zar

tod

sú,
pri
Jad

cez;
o menino Ruben�, filho do

sr. Joaquim Seára;
(\ sr. Francisco Duarte SIlva,

[uncionario do Serviço Federal de
Nacionalização do Ensino.

rHE6Anl UH5 ...

'Dr. Osvaldo Cabral

Lira Tenis Clube

De Blumenau chegou, ontem,
o sr. dr. Osvaldo Cabral, diretor
do Serviço de Higiene Municipal
de FlorianopoJis.
Encontra-se nesta cidade vindo
do nOI te do Estado o sr. Cronge
Santerre Guimarães, agente fiscal
do imposto de consumo.

fALErtmEHTO:

0twriaAmelia rJavasso

Está nesta Capital o sr. Luiz
Abri Junior, tabelião em Hamo
nia e suplente de deputado esta

dual.

PEL05 rLUBE5

Seguill, ontem, com destino ao

Norte doEstado, o n05SO wnterrâ
neo sr. Pedro de A!cantara Pe- Dia primeiro de Fevereiro o

reira, competente fiscal do Im-
bloco carna',alesco- A Marinha

posto do consumo.
Vem ai realizalà, no Lira Teni<,
um animado baile carnavalesco.

Em compar.hia de sua exma:

esposa seguiu hoje para Jaraguà,
o sr. Ue. Orlando Nev�s, do
Exer.::ito nacional.

Clube 12 de Agosto

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Joínville

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa branquissima I
..........................................................................................
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