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S PAULO, 23--0 sr. Marcial da Silva Teles, chefe provincial do Integralis,l11o, cOílferenciou: demorada-
mente, com o sr. Armando de Sales Oliveira governador do Estado. Essa conferencia durou cerca Oe uma hora.

Abordado pelos jornalistas, Ó sr. 'Marcial dôo Silva Teles acentuou que LÍe fáto estivera em conferencia
com o governador do Estado esclarecendo:

,_,

«Sobre o assunto da entrevista que tive com o governador, lamento nao me ser possível, por enquan-
to divulgar o que se passou.

r _. • ,�

O assunto tratado foi absolutamente reservado e deles 50 estão inteirados o governador do estado, o

chefe nacional e a chefia provincial de S. Paulo.
. . _A. seguir o sr. 'silva Teles enumerou nomes q,ue integrarão a chapa do partido nas elelç?es. 'para, vereadores a se realizarem brevemente, chapa t ssa que foi aprovada desde o segundo congresso provmciar. E ela

a ueguinte:
Clovis Martins de Camargo, Martinho Penteado da Silva Prado, Jaime Regalo Pereira, comandante

João Ribeiro de Barros, Bento Luiz de Almeida Pr�do, Eurico M�rtins, Jo.sé S�rilo, �uiz Ema�ucl Biachi, Jaim C;.
da Silva Teles, Hugo Silva, Nelson Mendes Caldeira, Manoel Dias da Silva,. Berl1.al d? de Ll�la, Roberto Ro?n-
gues, Diogo da Silva Neto, Mario Minelvino, Elpidlo Paiva de Azevedo, Mano G�I_�e�A�I�u�IS�10�N�u�n�e�s�F���r�r2�I�ra�.'iiiiiiiliiiiiiiiiiiiii"ª����;=i!�b-

Grave conflito
em Camboriú
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R I JAIRO CALLADO Hedator-chefe MARTINHO CAL LADO JORProprietario e Diretor esponsave

A voz DO POVO Sem qualsquer ligações politicas. Um cidadão gravemen
te ferido, outro assas-

sinado e um sol'l�ado es-
pancado

A nossa reportagem conseguiu tro, cujos nomes não nos foi pos�
saber, na manhã de hoje, que em sivel colher, dado o adiantado
Carnboriú, na noite de 18 t:ara da hora em que o fá to chegou
I 9 do corrente, quando se rea- ao nosso conhecimento.
lizava um baile, na casa onde [un- Segundo o nosso informante
cicna e escola, em Rio do Meio, adiantou, o sr. delegado de policia
houve um gràve conflito en- não efetuou, como era de se es

tre pessêas que se encontravam perar, a prisão do criminoso, o

entregues á festa, resultando gra- que disso foi cientificado dr.
vissrmas e last.maveis aconteci· Secretario da Segurança Publi�
mentes que aqui, passamos a ca.
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parj-amerrcana
Dc:ved realizar-se, hoje, ás 20 I usará, também, da palavra nêsse

horas, nas escadarias da Catedral comicio.
Metropolitam, o grandioso comicio -p-------------DJIBOUTI, 23 - Segundo de conlraterniznção pau-americana, O I i t ica

as últimas noticias, a revolução na
I b '11iniciatj va de 11m pugi o n .iante & PO I ifCO5rezião de Ganiam alarga-se ter- 1 barri �� � de jóvens estuoantes arnga-ver·

ROMA, 23--0 Marechal Ba- nandc-se cada �ez mais g�áve. des,e com 'J apoio das altas auto-
� �oglio telegrafa que no «front» Os reforces envla�os fora� msu

ridades e G'lverno catarinense. CANDlg{�OHfp:C��FEITOeritrêu desenvolveu-se desde licientes tendo sofr�do varias per Essa eloquente manifestação po
ôt,tem, asperos combates, nos qua�s das, i\ revolta �ena se d��enca-I pular de louvor e amizade que se

está empenhada, também uma di- deado nas proVInCli\S do Sidarno
I vem procedendo em todas as' uni-

visão de camisas pretas. e Aussi. Nas esferas ,g�vename�- dades da federação brasileira,-á
A's nossas autoridades politi- tais con.sidera-se gravissima a si-

intrépida nação amiga-o Um-
"

...� na região de GHERALTA tuação Interna.
, " guai, tem relevante valor na vida

;.. apresentaram-se alguns 5uh-chefes. Pess{jas chegadas da �bl�sInlh internacional dos países sul ameri-
;tcom t 44 gregarios, que entrega- Informam que as populações r;nu- canas, como demonstração pujante
ram as armas. su!m�nas . <: �é1.gães do slld�este do espirito de harmonia que pre-
No «[ront» da Somalia () Ge- eh��IC?, imrmg.is da casta r-nnan- side a politica continental da Amé- SO' BIGUA.SSU' PERMI-

.

d "lEGHEL te la desarmam e matam os sol-,
L t' TI N DOneral Graziam eu em 1'4

-

• • fica a ma.

U as primeiras disposi"ões reia- da?o� fugitivos p\�rtencente3 ao O Uruguai rompendo as rela-, ç�mentava-se hoj�t �uma !od,a de
tivas á sistemação politica e mi- exercIto do Ias �e�ta. " ções diplomáticas e comercia.is com' pohhcos. na Confeltana Ch�q�m�o......ALLA O govemo etIoplCo esta Impo- R

.

S ',' d' B'l que quando se tratava da elelcao go-litar no territorio de G
I

a uSSla OVletlca a ao rasl ,- I t 1 d B 1
-

V" et t para paralizar a revo ta que h d I d
vernamen a o r. 11 cao lena. r '

BORANA.
.

en e

d
.

I _ ',empen a o em uta e morte ao cusára a,ceitar o alvitre do dr. Ivo
Irrompe entre to é.S as

pOdPu açoeds. marxismo- -o testemunho frizante d'Aquino. de mn entendimento com aA revolta tende � exten er-se. a

I da tradicional amizade tantas e maioria do p, L. que apolava a can,

(Jopnll!ção.de G,oglam a5 de GI.m- tantas vezes, em diferentes épocas, dídatura ?? dr. N�rêu R�mos� visto
I

Desde ôntem Flor!onopolis ho�-I ..ma Arussl e Sldamo. O dedJaz d t d f d
.

d qu� os poltttcos de Blguassu a. ISSO se i

peda a Embaixada Acadêmica do Se rao v ISto ri""

.

a
emons ra a, orman o, éHn a, opunhlm, ,.Igas�u,. envIado p�lo Neg.u!> par frente comum no combate ao I Cor,c1ue,se daí. que o dr. Bu1câo se Parana, que ora excurclOna em ados osrepnmIl-a em Goglam, fOI derro-

monstro comunÍJmo. norteia pela politica de Bigl1assú. no�so E5t"do. veíc.ulos de tração anlmaltado pelos revolto�os. Usarão do palavra além dos jó- Qual será a sua situação en virtude Es�a embqixada é compusta
vens acadêmicos Jorge Lacerda e do ingresso n�s, file�ras \ln Partido dos srs. Rubens Holzmann(chefe). Dentro em breve dias a Ins-AS TROPAS ITALIANAS Luis de Souza, os ilustres srs,drs. Liberal dos pohhcos blguaSS(lenSeS, Francisc) Braga, Antonio Karan, pe�oria de Veículos da capital pro�AVANÇAM EM DOLO. Manoel PedlO da Silveira, Secre- EX"MES Moisés Chapaval, dr. Murcio Ca- cederá a rigorosa vistoria nos

. , tario do Interior e Justiçai, Ivo ron, dr. Ewaldo Schicbler, J.Bar- veículos de traçãJ animal, com-DOLO, 22- ,ContInua o avan- I de Aquino, SecrP.tario da Viação
-

ros Filho, Homero Camargo,Zer- preendendo o estado ..Je seguran-ço italiano no setor de Dolo. As
e Obras Públicas lider da m',io- na Escola Normal ::y Pimentel, Rubens Borges, Or- ça da carroceria e arreiames, bemtropas italianas aprisionaram nu- ria dr. Ivens de 'Araujo e o jor- Secundaria de lando tSusnardo, Afonso Rutz, se- como o de sanidade dos respe�meros?s �ugitivos abexÍns. Uma CO-I nalista José de Dmiz. Lages nhoritas Giocondã Tessari,Jandyra ctivos animais.luna ItalIana apoderou. se, .de um ,-Segundo 005 infor.nam á úl- Acha.se aberta, de lo. a �za;nbuja.e Olg� Azambuja, vi- ---------

I posto do Tas Desta, liPIlSlOnandj tima hora, o dr. Nerêu Ramo�, 14 de fevereiro próximo, a sItara os dIversos _pontos da noss.a I ,"comandante deste posto, o qua preclaro Presidente do Estado jr.scrição para os exames de I
Ilha, os estab�leclmentos de en31� Gente bamba,confirmou que o Tas Desta fugira '

2a. época do 1o. 20. anos da no e a� .autondade�.
_

mas ac�.?aram "bambean-acompanhado do seu ajudante de
Escola Norm,aI Secundaria, I Os vI�ltantes realIzarao, no Clu- do I O xadrez ...DjIBOUTI. 22 - Pessoas campo, que />; o oficial be�ga, Fre- CONCU R _ de Lages, bem como para be. � 2 de Ago�lo, amanhã, uma

.. .
_chegadas da Abissinia informam ze. O chefe do posto mformou

os exames vagos, 08 quais I S?'Tee-dansante, st'ndo r.essa oc,�- �rasllI() �erq.uel�a e Joao A_�que as populações mussul�anas tambem que o ex:rcit� do Tas Dc�- REN.e IA PU' ... se realizarão de 17 a 22 da- Sião e,xecutados, pelos carava;:;el- velmo Nasclmemo tIra!am á OOI�e pagãs do suldoeste ehope, ta não tinha mais Viveres, po:s B L ICA quele mês. ros, numeros de canto� e declama- te de ontem para "brIncarem" uminimigas da casta reindnte já de- todos os dIÕP.osit�s �oram dest�u�- Os candidatos a exames ções, etc. pouco maIs.
sarmam e matam os s01dados fu- dos pelos aVIões italIanos. Os Inl- Em se tr.ltando de jóvens estu- Amigos inseparaveis, dotados,' ,

, d A D' to " d Ob p. vagos deverão ser professo- I I d I
glhvos pertencentes ao exercIto migos nem mesmo se po em ago· Ire lIa eras u- . . .

á t (ante� é paH1 se prognosticar que ta vez, (; espirito a egre, não sedo ras Desta. O Govern.:> etio· ra aproximar das fonte3 de agua blicas até Q dia 30 do corre:1-
res em exerCICIO ou J erem

a soirée de ama!1hã será brilhante, deixaram levar pela monotoria daspe està impotente para parali· os quais se acha:n em foder das te, ás 14 boras, receberá alguns daqueles exames.
A embaixdda, qu�, hl,je pela ruas, após ás 23 hora�.lar a revolta que irrompe entre tropas italianas. O posto de rc:;dio propostas, em duplicata, para I Ass in adO O manhã, nos honrou com a 1 ua vi·- E, querendo divertir-se e fazertodas as populações. A revol- do Tas Desta que tambem foí a- a construção de um galpão d sita, seguirá depois de amanhã, divert:r, começaram por espan-ta tende a extender-se da popu' prision,ado, é sefVIdo por um apare- com instalações de agua e

aco r o
com de.;tino á Laguna. car as pessoas que encontravam.lação de Goggiam às de Gima lho moderno construido C0m peças exgôto, inclusive poço, bom - BUENOS AIH.ES, 23 -- Os Agrad';c�nd') a visita com que A Policia, porém, não os dei-Arussi e Sidamo. O dejac Igas- de fabricação francêsa. Os encaro ba e canaliz?ção das aguas representantes da Bolivia e o Pa- 1)0S distinguicam, fazemos votos, xou a centento: prendeu-os esu, enviado pelo Negus para re· regados do seu manejo estavam fluviais, em terre�os do .Gru-I raguai assinaram, ontem, o acôr- aos componentes da embaixada,

I
trancafiou-os no seu «quarto «

...prilTli�la em Goggialll, foi derro- instalados em uma caverna e pos- po Escolar de RIO Negnnho, do formulado pela Conkrencia da de fdiz permanencia em nossa ca- Gente "bamba"". mas acaba..lado pelos revoltosos, suiam mascaras contra gazes. município de São Bento. I Paz. pita!. ram «baMbeando» no xadrez ...

AGUERR�--
ITALO ..El'IOPE

Grande cemlete

COMUNiCADO CO\JTINUAM AS REVOL
TAS NA ABISSINIA

COMUNICADO N. 104 DO
R. MINISTERIO DA IM
PRENA ITALIANA

narrar. "II"
Quando a festa estava na maic r I No dia imediato, no logar de-

animação, quando todas as pes- nominado Canto da Praia, indi
sôas viviam momentos de ver- viduos mal intencionados, espan-

O Díretorío Central do Partido u- cladeira akl:j"ia, conversando umas, catam U'n policial destacado na
beral Catarínense recebeu comunica- dançando outras -eis que um in- quele mumcipio, o qual, feliz
cão do Díretorío do município de Cha- àeviduo, de nome lzidoro Kopli, mente, conseguiu foragir-se daspecó, cíentiíícando-o ter sido escolhi-
do o sr, coronel Alberto Berthíer de p��ou ?e seu revólver, deto�ando mãos dos seus agressores.
Almeida para candidato a Prefeito vanos tiros resultando o lerimen- Todos êsses látos trouxeram a

daqt êle município do oeste catarínen- I to grave de um pacato cidadão pacata população de Camboriú
se. e a morte, áto continúo, de ou' em verdadeiro sobressalto.

')Ev'OLTARAM-SE AS
TRIBUS MUSSULMANAS

Ernbaixada
Acadêmica

do ParanáA SITUAÇAO INTERNA
DA ABlSSINIA E' ANGUS

TIOSA

DJIBOUTI, 22 - Segundo
as ultimas noticias, a revolução
na região de Gegiam alarg�
se, tornando-se cada vez maIs

grave. Os reforços emiados fo
ram insuficientes, tendo sofrido
várias perdas. A Ie;volta leria se

dtsencandeado nl!s provincias de
Sidamo e Amssi. Nas esferas go
vernamentais considera-se gravis
sima :l situ 3ção interna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conhecedor dcs altos proble-]
mas administrativos barriga-verdes,
cintado de ampla visão política e

talento exuberante, o de. I vens de
Araujo se houve brilhantemente
na viagem do sr. dr. Nerêu Ra
m is ao ex-contestada, tomando
papel de destaque nos congraça
mentos políticos ali celebrados.
Mas não é essa a primeira ocasião
que o dr. I vens de Araujo põe,
d -sinteressadamente, a sua vigoro
sa cultura e inteligencia ao servi
ço de Santa Catarina, aquem tem

un inestimavel patrimonio de ser

viços prestados.
Muito s. s. tem feito em pról

do nosso Estado, bastando. ape
nas, salientarmos fátos que se re

lacionam a sua personalidade de
parlamentar, prestando o seu con

curso valioso á Assembléia Cons

tituinte, que deu á Santa Catari
na uma perfeita carta-constitucio
nal, calcada no mais moderno
direito público, e cujos princi
pios e inovações nela insertas par
tiram quási, totalmente, de sua

iniciativa.
Com a converção da Assem

bléia em Câmara Ordinaría, o dr.
Ivens de Araujo, por consenso

'O'" ...�"��_,
,,�._ ....�... �,
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NO SEU

Fornecedor

Acusado
D diretor da
111stituta Bu-

tantan

S. PAULO, 22 - Diversos
funcionarias do Instituto Butantan,
entre os quais sobresaí seu vice-di
retor, dr. José Bernardino Santos
acusaram perante o secretario de
Educação e Saude Publica, de
estar o diretor de €stabelecimento
dr. Afranio Amaral, praticando Iátos ilegais no exercicio de seu I

cargo. Entre os fatos apontados,
responsabilizam-no pela morte do
dr. Lemos Monteiro e seu assis
tente, Edison Dias, vitimas de in

fecção contraída quando faziam o

preparo da vacina contra o tilc
exantalmatico, pela ausencia de
um aparelho -especial trliuradot
que embora reclamado, não foi
fornecido, e de desvios de verbas
destinadas a construção da casa

residencial do diretor do Instituto
Butantan para outros fins.
O dr. Afranio Amaral, que

acaba de chegar da Europa reba
baten energicamente pelos [ornais
as insinuações feitas. e pediu ao

Secretário �e Educação a abertu
ra de um inquerito que já loi
aberto.

A'
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Remetidas pelo Conselho .
d

Eng�nharia e �rquitetl)(a da-f
Região, com sede em Porto Ali
gre, a Associação Catarinense Q
Engenheiros recebeu e se achaJ
a disposição dos interassados 'I
sua secretaria, as seguintes cartein
e a ll" »izaçõe, orofissionais:
/ dolfo ,0 -z-muller, AmoVi

ter Scnul.e, Aibrecht Engels, Be
nardo Schmidin, Carlos Buche
Junior, Francisco de Sousa Mel
Friedrich Georg Keller, Goltsho
joanes Aurich, Geraldo Geble
Gustavo Bleicker, Jubeu Fabr
José da Costa Miranda, Joaqui
Afonso de Matos, Leonardo Gr

Entres gel. Roberto Garrido Portel
Paul Heilmult Keller e Sezefre:

n. 14 - Sta. Catarirla Braschke,

I�' L B U tvi
D E A R T E E

LITERATURA

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

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

3, IS hs. no Rio de Janeiro (

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

espanhol) Canção popular alem!
23.05 Trio em ré-meeor op. 6
de Robert Schumann. Ruth Chris
tensen toca piano; Lili Friedemam
viola; Maria Forst, violãocelc
23.35 Noticias sôbre a econo�
alemã. 23.40 Entremeio. 23 ....�,::i
Ultimas noticias e Relatoric ']..!'"Alemanha (em alemão). 2�;\.�f
Noticias sobre atualidades. 00.1
Hora variada. 1.15 Ultimas nof
cias e Relatorio da Alemanha(CI
espanhol). 1.30 Será isto possi
vel! 2.15 Eco da Alemanha. 2.3
Musica para baile. 3.00 Ultiml
noticias e Relatorio da Alemanh
(em alemão). 3.15 Leitura d
programa (alem., esp.). Despedid
DJA, (alemão, espanhol).

Uma pequena e artistica anthalogia em que

collaboram 36 dos mais notaveis podas e prosadores
contemporaneos! Trezentos valios isslrnos premios!
Cento 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 MO D A E

BORDADO.

Vejam n'O MALHO que está circulando as bases desse inedito e interessantissimo torneio e

peçam ao seu jornaleiro a artistica capa do ALBUM DE ARTE E LITERATURA que é distribuida

gratuitamente.

Automovels, Geladeiras, Joias, Machinas de (ostUfil e de Escrever, Motocycle�a, Moveis, Renards,
Radios, Apparelhos de Jantar, BicycletãS, Bolsas, Capas para senhoras, e uma infjnidade de

outros premios
NO VALOR

, ,o' I

-I

..... ac1quiridos para serem sor.aados

D 1'"

._ CONTOS

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

1 1 4
os C(!i1(·)rr<;rlt�$ de s se inedito concurso.

venda na Livraria Central de Alberto
Florianopolís - Rua Felipe Schmidt

Procurem
.suas carteira
profissionais

/
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A GAZETA-,FLORIANOPOLIS

A Gazeta Indica:
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirúrgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente u R.lrajano,51

Phcne 1.618

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

Dr. Miguel
Bf::>abaid

Cliníca Gera! -- Vias Urinarías

Hemorrhoidas: - Tratamf!nlo
sem operação e sem dôr

Resid.: Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1 353

Com ud .--R. joão Pint:::J, 13
Teleph. 1595

Consultas:

1_ das 1 5 ás 1 8 horas

Dr. SYLVIO B.
FERRARO

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

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21 n
Fone 1384 II

Dr.ArminioTavares
Especialista em moltstias de

GARGANTA- NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Eormcõo pela Fuculõuõe i)e

meàicina (la Universiàaàe ào
Rio ae 'Iun eir-o, Ex-interno,
por concurso, ao Hospital

õ

e

Pronto 50[ orro e ao Assisten
cio I?ublic:a õo Rio

õ

e Janeiro.
Corn alguns anos õe pratica nos

serviços espacíoüzcêos no I?ro
fes5;or 50nson, no Rio àe Te
nclro-vnc Pcllcllnlcc àe Botofo
ga .- no Hospital àe 5ão João
Batista ào Logôa e no Hospital
6affré·-6uin I e).

Chefe de clinica e cirur
gia de ouvidos, garganta, 1\

nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

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

[)entistas

Luiz Freysleben
Cirurgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

3

II

, cm-'" iS "W.• ié- -

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

Cu tas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric .

Companhia Brasileira Car
bonife a de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza C� stlna

AVE:NIDA RODRIGUES ALVES, 303-331
TEL,EFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de _Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua= João Pinto, no 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

1
I--

Ir F'aulo T. Posito te; a gr:ll
_

satisfação de
comunicar que o ESTRELA HOTEL, á Praça 15 de
Novembro n 24, nos altos do conhecido Café e

Restaurante Estrela, dispõe de confortaveis e bem
mobiliados quartos, sem pensão, com banheiros,
telefune, banhos quentes e frios.

!i' Eig·#4 iS; &

MAJESTIC H O T:'E L
ii

Proprletario 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 ronselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma do 30. andar, corri admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRtVJEIRA ORDEM

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

FLORIANOPOLlS Santa Catarina
5

Dr. Pedro de Moura FerrO f

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

I
L:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiii;;;;;;;;Õiiiiiiiíiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiijíiiiiijiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiilll

I Telephone n' 1548

- Acaba de sair do prélo
Accaclo MtR_1 A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

� �j) Guia do Esylado de
Santa Calarinll

Para celebrar com pompa e magnificencia
a eletrizante chegada de Momo I, a sempre pre
ferida CASA DAS MEIAS, adquiriu formidável
stock de artigos carnavalescos.

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

Para os revendedores do interior chama-
mos a atenção de que todo P. qualquer pedido

�
deve ser feito diretamente á CASA DAS MEIAS, ��Que oferece grandes vantagens. '

2

������ ����i�

•

re I ra tem seu escríp-

tório de advocacia á rua
EdItada pela LIVRARIA CE:NTRAL de Alberto Entres
florianopolis - I'olxc Postal, 131 - Telefone. 1420 - S. ratarina

Enàereço Telegr.: "Entres"

G.���.GG�.G.O••A-·

I Vai construir?
•
•

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJtp: 1277'-'1Caixa Postal, 110.

LIVRO INDJSPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILlDA DE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

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

Informações gerais sobre a di visão politica, ad ninistra'
tiva, religiosa, repartições, impostos ctc.-Indicações uteis :

Serviço postal e telegrafico. l-lorarios e preços de passagens
das companhias Ierroviarias, navegação maritirna t aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial, -1\ ledidas.
B. OS MUNICIPII)S.

Informações gerais:-Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa etc.--Indicações uleis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e fluviaes. Distancias quilométrica.

C. INDICADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS

TRIAS E PROFISÕES.
I A Capital-II Os Municípios na ordem alfabetica.

-III Anunciantes fóra do Estado.
D. INDICE DOS ANLNCIANTES.
O G· 5 do E�'.ado de S. Catarina é a unica obra

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

na indispensavel ou util para um indicador seguro do 0)-
'c'

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

Preço do Guia com o mapa

Siga o nosso conselho: •
MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM ::ESPECIFICAçõES E COM ESSES DO·
CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRurORES DE CONFIANÇA

Confie a execucão de seu projéto
á um bom arquitéto.

ESTAMOS EM ÚTIMf\S CONDIÇÕES PARA
NOS .ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre60s modicos

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO

DE JANEIRO

Rua Felipe Schmidt n. 2 �
1 O

"G••� •••e•••
.A.

OOR? RESFRIADOS?

G-U A R A I N..A
,..

NAO

.l,
I

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

iBLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d!
Novembro n. 50

�Eàific:io raixa Agric:ola)

TELEPHOHE, 5S

1-
--,- "'=""""""'"

I Dr Aderbal R. .

da Silva
Advogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.) IFon� 1631 e 1290

'�e�=�:::::-;á-i
Gonzaga. �

E

Dr. Osvaldo Silva iSaback

Ir� ". �I
II Dr. Rcardo iiiI Gottsrnann 11

I Ex -chele ?a di niclÂ do Hospi I

=���=:';-I
tal de Nürnberg, (Professor

� Dr. Renato=

I Indórg Burkhardt e Professor
==Barbosa== l

Erwin Kreuter)
ADVOGADO Especiallsla em cirurgia

Rua Trajano, 2 (sob.) I' geral
Fone 1325 -At�nJe. cha- alta cirurgia, ginaecologia , (do-I'mados para o mtenor, I

I
enças das senhoras) e partos,

PASCHOAL SIMONE S. A:- cirurgia do sistema ner.voso e

II operações de plastlca
LIVRARIA MODERNA I
E'unôaôn em 1886

CONSULTORIO---Rua Tra-
I

Rua Felippe Schmidt n: 8 jano N. I e, das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 I l2 horas.

TELEF. 1.285

DEPR ME O
".

CORAÇAO

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

as

ADVCGADOS

Ban�o de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe, Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Edifício proprio]

RUA TRAJANO, 33
Telefont-) 1287

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada 5'1. ala.
ClC. Aviso Previofi'], ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Caixa postal129 Tel, auto 100.4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE RESIDENCIA- Rua Este

ves Junior K 26

TELEF. 1.131
Tvpographia, Estereotypia
enccõernc-ão, Pautação, Tra- I· Obalhos em Alto Reirzvo etc,

�����==������

....:
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�� I\/Iatriz:: �);;�-,i,&T" � f11?;d)!f�06gS I�F;ld�es ernl!lI
BiLHlío.�n<.....u .Joi.n"P;::� �-t..'10 Frar�cisco Laguna - Lages �ai IO] i\JJos"trl..,ario �-=:rrt)éHlen;te E,;n""!l CrlJzeiro do Sul �

� Secção ele Secv�1o de Secç.i:lC) de �
�. FAZENDAS: �

F d
. � J']o FPDD s r: ...... ro , CII N S �h!4azen as nacionaess,e cxtrangc ras 'ara ,('rn03 � -","i>uc.r'll0. .MA . I lA '. �;�1� Morins e Algodões

� r

Machinas de b�nelicíar madeira E1J

� Lonas e Imperrneaveis Material em geral pa-a construcções: Machinas para oíficinas mechanicas g�
l� TRoauppeatess l�eel'ttarsilhos Cimento-ferro em barras, ferragen- rara portas Machinas para laoeiros

(.tt�l�
e janellas, tinta Machinarios.em geral para a' lavoura: arados, l\\f4

l'� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �ll!4 Linha para coser e sergir FOf!0PS e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, lvlotores
�\\�

� Lã em novellos e meadas LOJ:ça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
-

�
�1 Sabonetes e Perfumarias res Material em

c

geral para transmissões: �eixos, rn

rM Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banh. iras rnancaes, correias de couro e lona �
l� Cortinas e Cortinados fintas a olco e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes !"fj
(� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas pera todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- '�\1�� Sapatos, chineIlos, meias Produtos chimícos p � .nrmaccutlcos sorios, serviço mcchanico �M

� Deposítarios dos afamados Con-e. vas nacional e e .tran: -iras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e eXl[�"nb�irds Material eléctrico em geral �

� Emp • .::;.z.ô "�acional �e-I·;�ôv�--fr:-�I"�.o."rt r-:",J ",,�.''''''''''��vupor-e�\ "aqHo�pck_e";"An(lH"e ,'Max' �
� Fabrica de Pontas "Rlt2 fv,ar'la" _.. �-'abnca (1 ... Gelo "F�i'C::. r'\/la� ia" - Esaleir "/�.. � ataca" �
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� FUNDADA EM I�'�'u'-,',"_)
e
• seguros Terrestres e f\.,,·�'l�i;h�O
�
• Incontestavelmente a PRIM =- L "'/� � �) ;- reeil

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PRopmEDADES IMOVFIS
RESPO�SABILlDADES ASSUM IDAS ElvI
SINISTROS PAGOS EM 1934

REDATORES DIVERSO�

COlaboração
========�����--.

ET'cur,,'�·' e (1.:; classilicação, medição e EM?" PQUE ce
te 1 s 2. <'CC.3 2r� madeiras serradas, benelici das, em tó-

etc; C"TFc:.es e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

S� I ,ri "G garantido G rapldo
� -

I .: ")...:J3 íl!'�'Ot � icos
SÃO FRANCISCO S,\NTA C!.TARINA

I Não será devolvido o erigiras,

I
publicado ou não.

O conceito expresso em arti-

go de collaboração, mesmo soli
f citada, não implica em tespon
I sabilidade ou endôsso tior parte

·o;:;&;;o;;;;;;c:;;;;;;;;;;;;;;;;;mU;;;:;;�iZ�;;;"'"""""'To;,;;;;;;;;,,;;:�m!",",;;;m;iEi.õiãm;.;;;;;;,=;;;;;;;;;;_;;;,�""",,�.. , .;:::;;"","""",�.""...;;;,*iiiiiiiiiiiii�.. da Redação.

Assina{uras193i

ANO
SEl\1ESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

I p'En'i�Ht, Sub'í�gm/es e Regul�dor.::iâ de �l,V� i:

t:DSBrasH, 110 Urugu&ií e 112S prin�ip�ís praças estr ..::'�;z·m�.

"m �� .;�S os Estado l

;Clgentsfl enl Floianopoli�:

C • ti o �5"

ampos LODO Ct f"",18" A correspondencia, bem como

os valorps relativos aos an

fwncios e assinaturas, del'cm
ser enviados ao Diretor-Oc
rcn te Jairo Caklado.

R;adaçã�, Admnistração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Rai,,os X
Diater:rn.ia
Raios Violeta

Rua Feli_tJ8 Scluuidt, 38
Ageni�s··corresPQndentes.��[�� C""'����,d�-;;1�";r;::'<;'-'-:'I'>. r<l, ....;�;;,{��:��,��,.,����t:.'-� .

..--
( -=,

�i� ,��==�=:mrJi'!�.�.�.mr�,��.�_�"':':":'",:':"""<�'P"""?"���w��

I
�::::b:le�e:ra-rca �il;:C'iO

�; I' �\.� ç:. r;q � � ; t_ � � n ,1:;;\m··
'.

NO ESTADO DE SAN'fA.

� �I _�\_._f'J_t;.J__��

..
il!;d �� \;0';1>... ttl�M . '.

CATARINA:

� Luaranguá-Jaime Wendhauser.

,
Anitapolis-Anibal Paes

A CP Sf\ QUE REALMEN TE VENDE BARATO L\ngelina--Armando Schmidt
E' H CA1,A MaScELANEA. Biguassú--Heitor Campos

II I Blumenau- Martinianl) Hilario

I, i:� I-L lO;lJedo:·:;. Louç;;s e Bom Retiro-jo(lquimSimões
I I ,/ � ,-t:gc ".3 de k:.) r ce e e n te, e Canoinhas-Pedro TOf:-es

"

I· c.. I � tb·ric id €.':d 31 da
t�: a ba 9de Cc trtUr zl'tej'biraoll0S0nE,alndeodl·nPoecReiroasa

-!? t, r ece \9 r 2: ré, i-\
p

e nov i a -

-

"""" Cresciuma - Dinorah Alvesl..�' " des-= nUa Trajario n. 8 ... Tei 1.428 Caml'nha�:� kl
:f�1& ....h'A# • 4 .......""'ea·RRlD=- dA _ - Itajaí-Evilásio Heusi

loinvile-Xavier Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-Francisco Chagas Ma-

chado
Mafra-Pompilio Claudio
)J ova Trento-João José Arche
Orleans-Edgar Matos
Porto União- Hem ioio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São José-José Costa Vaz
S. Francisco Guaracy Goerresen
São Joaquím-João Palma
Tijucas-Osvaldo Ramos
Tubarão-Joaquim FaraC9

Ateníae berrl I
Gd�\[��tl� d� �rulC:l

bl'icações, COITl séde em Sto Pa Jlo;
é autorizada e fiscalizada t�}elo Governo
Federal e possue a carta patente 11 .. 11�

r-;ormidavelS
I

.

iorleies pi!'opr!as, tres vezes

per semana, tretas as segun
das, ter�1!l5 e eexlas·�eiras, Jornal_Java

Praça 15 de Novembro, 26-'-sr;bl'ado - Fone. 1.360

PRI'vIElRO E UNICO JORNAL FALADO' NESTE ESTADOExtraçao c�m giobos de cr7siêl.

A máxima D!13S transmissões diar:as: pela manhã e á noiteUsura � h�ner,tiFjad(', pOj·1� C1 l' :1'"

teios �ã:; ii�'f;,,'}Jiir,iF. ü"'e �e!'3 f,"; 'IIG. Arunciar no JAVA JORNAL, sirnifica: Grar.de� vendas e

m3 \OflS heros

Caixa Postal, 43 FL.ORIANOPOLI5

\ .

l..,
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À GAZETA--Florianopolis, 24-1-1Q36 ------------------------------------�.---

PAULO""5.

�Ga��'ª
DeSF.:>ortiva

REDATOR: CYPRIANO JOSE'

Questões sem p.·Dveito
numa horà impropria
A maioria d03 nossos dirigen-, portivas do que em buscar aluir

tes desportivos vivern a malba- as adversarias, atritos a uma ia

J atar. o tempo na esterilidade rela inglória de destruição. No tor

das discussões improdutivas. De' v-linho das paixões conturbado
blateram, vociferam, alguns che- ras, ofusca-se o esp.rito const ru

gam a enchalundnr-se no atasca- tivo. Um tempo de altavalia tem

deir» dos insultos, in vestem con- i sido inutilm�nt� c�nsu�id? em

tra a vida particular, em

cam-I'
discussões cUJO mtuito principal, e

panhas dilamatorias personalissi- não produzir nenhum resultado,
mas. tendo ainda COlDO consequencia

Uns ha, que menos cuidam inevitavel aumentar a confusão

ela direção de SUflS fu )ÇÕ�S des- reinante.
�����������-�����

I

FOI prorrogado por mais 15
dias, a contar de hoje, a concur

rencia para fornecimento dos ar

tigos necessarios aquela corpora

ção,

Empreslima de
Consolidação
do

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

Juros S·Z.
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. ):0001,000
21 de Rs. 1 :000$000

330 de Rs. 300$000

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

330 de Rs. 300$000
Deseja consertar o

seu rádio? Procure o
sr. Bouzon, á rua Uruguai n.
39, que será plenamente sa
tisfeito.

$�e••�.e$.-----

A ver,da no

Banca do Brasil
9

4 àe fevereiro

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

I bitu b a Hotelm

CO L.OSSAL SORT EI o BAL..NEARIO
NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL" Direção de D. R,AMPINELLI

COMPLETAl\1ENTE reformado, este grande hotel a
cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento p.ossi /el, com sadias e variadas refeições, dis
pondo de ótima e bem instalada cosinha a cargo de pro-
fissional competente.

"

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

Premíos em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Corr esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

OREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDI�q. MU-:rUQ PRE-
D IAL destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-

a joia de entrada é accessivel á todos-asOOO

Esplendidas praias de banhos

Exige apenas a c0r:'tribuiçao
1$000 para cada sorteio

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

comunicação com todo o sul do Estado

Habílltal-vos! A TRES HORAS DE: FLORIANOPOLIS PELA ESTRADA DE RODAGEM,
VIA PAULO LOPES

M A G .A _L._I__�_M______,AG_A L.._I·_.. _M A G A L I

SÓ Magali - a melhor manteiga • O melhor queijo �POfO-saboroso
Lebarbenchon & Cia.

End. Teleg. A P o L o
Caixa Postal, 75
A G U N AI

Fabricas de:
PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO

DO NORl E-·PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO
DO NORTE L

7

.��. .
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.. _'j.',_
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��_... Desport�s 105 GAROTOS E AS

Continuação da 00. pagina BATALHAS DE

do Brasil, e quando a C. B. D. «CONFETTI»
com seu absolutismo reconhecer ---
0'1 direitos das pequenas especia-
lizadas, talvez que alguma notabi- Mllito lucraria a nossa popu
lidade apareça estranha as de sem- lação si, nêsses dias de folias car

flre (Rio e São Paulo) com ou- navalescas, a nossa Policia mo

tros ideais. vêsse fortissima campanha contra

Tambem recái nas pequenas o nada recomendavel habito dos

Ligas como seja a Federação Ca- garôtos que, á Praça 15, à hora

tarinense:de Desportos, a culpa do «footing», durante as bata
de um sem numero de casos crea- lhas de «confeui» juntam-n'os,
dos na C. B. D. que interrom- do chão empoeirado, jogando-os
pem a marcha e a grandeza da ás pessôas,
nossa vida desportiva. Si ela se Esse costume, que se vem pon
ativar por intermedio de sua di- do em uso ha vários anos, pre

reteria, trocando correspondcncia [udica sériamente á saúde dos
com sugestões especiaes, dentro que procuram divertir-se durante
dos carateristicos de sua subardi- ')3 dias dedicados ás folias do

iação, temos certeza algo virá à Carnaval.
baila, Não temos fatta de capa- E, II. nossa Policia, cuja fina

cidade, absolutamento não. No lidade social se tem pôsto á prova
Atlético Catarinense temos a íigu- em todos os momentos em que a

ra especial e conhecedora, do sr. sua ação eficaz se tem feito ne

Capitão Antonio Carlos Biten- cessária deveria, reiniciar a vi
court. No lris a figura pouco do' gilancia dos anos anteriores: prol-
tada na parte. técnida desportiva, bir qUI! os nossos garôtos reinei

porém, persistente e inteleta, do dissem no máu habito de sem

:3r. Amfiloquio Gonçalves. pre-o de juntarem «coníetti» já
E no jornal «A Republica>, usados, para joga-los, novamente,

ii capacidade bem proveitosa de "OS que passeiam á rua Felipe

I nossa incansavel colega Garcia, Schimidt e Praça 15.

que retadoria a pagina desporti- Assim, a nossa população teria

I va daquele jornal. Outros por cer- muito a lucrar e, tambem, a agra
to estão espeatudo a hora do decer á ação das nossas autori

entusiasmo par.!l uma propaganda dades e na coibição desses babi-

proveitosa e necessaria á Eatida- tos, <,ue vêm depôr contra os nos

de que arrecada para seus cofres, sos tradicionais costumes de povo
nos jogos de campeonato, impor- culto.
tancias de 10, 15 e 20 mil reis!

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

Bradam o profissionalismo e tudo Bebidas Nacionais e Extran-
serà sanado! geiras só NO

CAFE' ..JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal

A voz DO POVO

Nossa Vida

Srta Ligia Valente

Festeja, boje, a data do seu ani
versario natalício a graciosa senho
rinha Ligia Valente, fino orna

mento da mocidade lageana e

filha do conterraneo sr. Domin
gos Barhara Valente, proprietario
da empreza concessionaria de luz
e força elei.ricas á cidade de LI\
ges.
A Gazeta associa-se ás iuume

ras significações de amizade que,
hoje, lhe serão prestadas.

Aniversaria-se, hoje, o sr, Pau
lo Demoro, engenheiro civil.

Aniversaria-se, hoje, a senho
rinha Irene da Paz, filha do sr.

João Meira Lima, funcionario da
Delegacia Fiscal.

Faz anos hoje, o sr.

Cunha, funcionario dos
e Telegrafos.
enzern ANOS HOJE:

P ré drornlos
DA

FOL..IA
DESANIMANDO;••••••
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o «Trem» que apita na curva,
Fazendo assim barulhada,
Traz gente de vista turva
Que tem medo de esbarrada I

Timoteo , .

C
. Já vem ai a «Marinha»,orreios

(Esta vai como estribilho)
Para Dor fórd da linha
Esse A« Trem» que não tem

a senhorinha Alice Meireles,
filha do sr. João Leal de Meire
les;

o sr. Elias Paulo, comerciante
em Laguna.

a exma. sra. d. Cilda Abreu
Lima, esposa do sr. tte. Lima e

Silva;
a senhorinha Iracema dos An

jo;;;
rHE6Am UNS

Pelo onibus da Auto Viação
Catarinense chegaram, Osvaldo
Ramos, Eduardo Hering, Osmar
Santos, Vitorio Ciriaco, Nair Ca
bral, josé Fischer Brachel, L. A.
Monaco, Artur Azeredo, Adacil
do Nunes, Sivio Mandoni e Jor
ge Barão.

OUTROS PARTEm

Para o norte, em onibus da
mesma Empreza, seguiram: Ro
meu Sulblark, Gonzaga B. Silvei
ra, Judite Duarte, Hugo Roepche,
Zo ening Hans e Marces Stoech e

Iamilia.

Osni Garcia d'Eça

Seguiu. hoje, para Canoinhas
o nosso conterranêo sr.Osni Gar
cia d'Eçs, gerente da compa
nhia fornecedora, de luz áqueie
mumcrpro.

EHLArE

Ontem, realizou-se io enlace
matrimonial da senhorinha Diná
d'Avila, dileta filba da exma.

viuva Maria Leopoldina d'Avila,
com o sr. Adair Silva.

Pananinfaram os átos civil e

religioso, por parte da oe iva o sr.

general dr. Bulcão:Viana e a ex

ma. viuva M'uia Leopoldina d'
Avila e por parte do noiv') o sr.

Arnaldo Malanhão e a exma. sra.

Coseta d'Avila Femandes.

mISSA

A Irmandade do S.S. Sacra
mento manda celebrar, amanhã,
ás 7 horas, na Catedral Metropo
litana, uma missa em sufragio da
alma de Eduardo Jaime da Cu
nha.

Fazer um bom
anuncio e com am

pla divulgação só na

A Gazeta

0",

Para o defunto «Tremzinho»
Maís roupa alguma se talha,
Vem «cá [ú» ouvir baixinho:
«Macacão jà é mortalha 1

*
**Mal and a r í a mos

nós, os que rabiscam,
diariamente, noticias li
geiras para os jornais,
si não reconhecesscmos
o acendrado esforço que,
desde o ano que se fin
dou, vêm empregando
ros diretores de> Centro

tCatarinense dos Cronís

_�tas Carnavalescos, no

��sentido de, brilhante

flmente, ser recepcionado
'�I o Rei da Folia, S. M.
tMômo I.
I�.o Carnaval, em nossa
ilha foi, ha alguns anos,
simplesmente um mundo
de mascarados, que saía,
pelas ruas, sem espírito,
sem alegria etecoetra.
Eram garôtos, apenas,

que surgiam pelos can
tos das esquinas, mudos,
sem graça e sem alma ...
Mas, depois flue ho

mens de talento artístico
se puzeram a trabalhar
najcontecção de carros,
ranchos, etc. e que inte
lectuais iniciaram forte
campanha contra a mu·

dez e inercia dos nossos

moços para as folias car

navalescas, conseguimos
ter, enfim, o verdadeiro
Carnaval em nossa ter
ra.

E, assim, confiante
nos diretores do C. C.
C. c., e dos nossos fo
liões, esperamos que o

Carnaval, este ano, seja
simplesmente formidavel
e que venha deixar, em

cada coração, recorda
ções as mais gratas e

as mais felizes ... '

� ii CESAR AUGUSTO

BANHO A' FANTASIA

1Vern de�pertando enorme in
telêsse o banho á fantasia, dia 26
próximo, ás 9 hor8:1 na praia �a

Sejam estas linhas mais um in
centivo do que uma critica ao C.
C.C.C.,-entidade social que se

diz animadora e incentivadora do
carnaval catarinensel
A finalidade a, que se dispõe .:li{A CAIXA,L�CA� do Instituto de �posen�adoria" e

o c.c.c.e. é, aliás, digna do Pensões dos Comerciarios, afim de desfazer provaveis duvidas sobre
nosso melhor aplauso. A sua ação a interpretração da lei n. 159, de 30 de Dezembro de. 1935,
nos deixa, entretanto, a reclamar, publicacada no Diano Oficial de 6 do corrente, comunica aos

pois que �ssa associação devê�a, a�s interessados que, de
n
acordo oro. o a.rt. 13, � 1o. da mesma

, de ha mutto, pugnar sob maneira lei, os
n empregadores atualm�nte mscntos em vutude do ar�.

mais eficiente e m�smo mais posi- 60. do de�. 183, de 26 d�I?�!embro de 193�: e que não. qUI
tiva pelo engrandecim�nto do no�" zerem contlOuar com,) assoclad')5, devl!rão notifIcar por e�cn�o .ao

ISo Carnaval. Instituto, dessa resolução, d;!ntro d) prazo de um ano, sem direito
Será que lhe falte a . bôa von- a restituição das quotas já pagas. Essa modificação se refere uni -

tade de trabalhar� Não podemos ca e C!x,!lusivamente á pessoa fhisica dos li empregadores I
e não

crêr que assim seja. A' frente da á pessão juridica, que a razão social representa.
.

sua diretoria estão rapazes novus, Poderão assim os
n empregadores ft deixar de ser. assoclad�s

cheios de vida cheios dessa ale- do Instituto, ficando contudo nos estri�os termos da legislação VI

gria br'\silein, feita do calôr dês· gente (regulamento aprovad:> p�lo dec. fe��;:al n. 183 ,) �brigados
ses dias lindos de sol sob a tradi- ao pagamento da contribuiçãO da empreza Igllal á contnbulção dos
ção imorredouré;! de tantos e tantos associados (art 2.l letra b do. l�eg, .cit��o) . .

carnavais que passaram. Os comerciantes sob fuma mdlVldual e os !aCIOS admmso
O C C C C d

.

t b tradores ou gerentes das firmas ou emprezas cllmprehendidas na
. . . . eve, pOIS, ra a-

lhar com mais afinco pelo nosso especificaçço do art. 70. e respetivo § 20. do dec. n. 183, de
Carnaval, fazendo todo o possivel 26 de Dezembro de 1934, terão o prazo de um ano para se

para o seu melhor êxito. Traba- inscrever como associados do Instituto (art. 13.)
lhar com afinco, trabalhar doida- Os comerciantes a qu� se refere o art. acima citado e

mente dentro mel;mo dêsse ambi- que vierem a se estabelecer terão o prazo de sei� mezes para eso

ente de loucura que é, Carnaval e sa inscrição a contar da data desse e�tabeleclmento art. 13
vem do Carnaval! § 20)

Acólda, pois, C.C.C.C.! Vem
para a luta! Acende as infemais Ifogueiras da alegria, que Deus
Momo espalha pela terra!... ,

Quem desde já joga a luva
Pensando ganhar a próva,
E' um «Trem» que manda chuva
Si não fôr ... parar na cóva ...

trilho I

o nosso dia prímeiro
Sen farofa e sem biscoito
Ha de ser mais altaneiro,
M.ais, muito mais que o dezoito,

Saudade.
Dizem os tvennistas e promc o

tores deste banho que o mesmo

acabará em uma explendida ma

tinée dançante, tendo inicio ás 141
horas.

Para que a mesma seja co

rôada de exito, os dirigentes con

trataram o maior gaiteiro da
zona: Manoel Aquilino e outros

músicos d! nomeada. Dado a de
susada animação que reina para
este acontecimento é de se espe<
rar muita cousa ...

Justo aoala

Com o C.C.C.C.
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Festívidade de São
Sebastião em Rio

Tavares

No distrito de Rio Tavares
serão realizadas nos dias 25 e 26
do corrente, as festividades em

louvor ao milagroso santo São Se
bastião.

Constarão os festejos de fogos,
novena. na primeira noite, missa
e procissão. no segundo dia.
A � União do Artistas» abri

lhantará os festejos.

Morte
de

horrível
uma criança de
dois ano s

lEm Blumeõlau, o"'casal José
Pfeiter sofreu, no dia 21 do cor

rente,�forte golpe com o faleci
mento, em situações horriveis, de
sua filhinha.

Após a empregada preparar o
banho para a infeliz creatura, dei
xou, não medindo as consequen
cias que se desenrolariam, uma

chaleira com água fervendo sôhre
um fogareiro.
A pobre criança ao se dirigir

para o banheiro, tocou á chalei
r.r, sendo infeliz, pois a água que
a mesma continha e que fervia,
caiu-lhe sôbre o corpo.
A menina, socorrida afinal, so

freu por alguns momentos, vindo
o falecer após, em virtude das
quemaduras recebidas.Dr. Pedro de Moura Ferro

Ad d "'"voga o ;). peeí
Rua Trajano n. 1 (sobrado Fechamento
Club R 6 de Janeiro temporario

•

do "Rex"
(João Pessôa) Estreito

O elegante Cine Teatro 'Rex,
da rua Arcipreste Paiva, fechou,
hoje, as suas portas, as quais se

rão reabertas logo que seja termi
nad Il a instalação do seu Ot>VQ e

quipamento sonóro.
O novo aparelho, de marca

PHILlSONOR e tem o sistema
"Reality-Rauge". montado em pro
jetores aperfeiçoados, é dos mais
modernos, que nos dá projeção
nitida, motivando a perfeita vi
são das imagens projetadas na

tela.

Comunicamos aos Snrs. consocios e exmas, familias que
pela segunda vet deixamos de realizar o baile de aniversario, visto
a Empreza que explora o fornecimento de luz nesta localidade,
não ter lornecido energia conforme prometeu em boletins espalha
dos, onde dizia que a interrupção da IUL: seria do dia 5 a. 8 do
corrente.

Em vista desta irregularidade declaramos que o baile se

realizarà em a noite de 23 do corrente, á luz de Iampeões a car

bureto.
A Diretoria

João Pessôa, 22--1--1936.

horas,

lnstltuto de Aposentadoria e

Pensões doe; Comerciários
Assembléia

geral
Para a Assembléia Geral que

se realizará, no dia 25 do corren

te, ás J 6 horas, em sua séde so

cial, á rua Visco-ide de Ouro
Preto, 13, o sr. presidente do
Síndicato dos Bancarios de Santa
Catarina convoca os seus asso

ciados.
Nessa reunião serão eleitas a,

nova Comissão Executiva e o

Consêlho Fiscal.

Instruções N,1

CAI{T t\ZES DO DIA

Cine Imperial, ás 8
Charlie Chan em Paris.

Cin.e Royal, ás 8 horas, fi Ir
mã Branca.

Cine Odeon, às 7, 30 hOTas,
fi humanidade marcha.

Florianopolis. 23 de janeiro de 1936.
Narciso Gonçalves
Gerente, em comiss40.

Leilão
Terça-feira dia 28, ás 19,30

horas, á Avenida Rio Branco
74, será vendido, em leilão,
moveis e louças.
Os moveis que são novos

e pertencentes a uma familia
alemã que se retirará, em

breve, desta capital, p )dem
ser vistos durante o dia do
leilão.
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