
Litvinoff,
-bancos,

o

co'spe
e

ao Brasi'I'-
GENEBRA, 2.5--Hoje na Liga das Nações verificaram

se acalorados debates sôbre o caso russo-uruguaio, tendo, a certa 1\1-
ttn a, o sr. Litvinoff, :'representante soviético se expressado com os se

guintes e grosseiros termos:

«Convido o governo uruguaio a fornecer provas em centrá
rio, caso as possúa, mas de antemão declaro que não as tem nem

póde ter. Não duvido que o governo uruguaio ou o brasileiro possa
obter facilmente tais documentos em Genebra mesma, mas devo pre
vemr que exigirei que esses documentos sejam submetidos á pericia
mais minuciosa.

.

«A responsabilida�e da legação soviética re�idiria_ na trans- r de reconhecer e �eri.ficar essas indicações, p�rque tais pesquizas teriam
missão a pessoas desconhecidas, em data desconhecida, de soma" demonstrado o mterro a':lsurdo da; acusaçoes.

aliá�. desconhecid�s. Não lhe podem. ser descobertos o fim e. o I «Se não �a na nota �ru,guaia nenhuma acusação.dAini�a ,

destino, Nada mais resta senão deduzir que as somas eram destina- encontr l-se, todavia, longa dissertação sobre o ponto seguinte: visto

das a custear a revolta no Brasil. Parece-me que não é necessario que estoura uma revolução no Brasil, como existe uma legação so

ser jurista para compreender a falta de fundamento de semelhante- viética no Uruguai, deve haz.er forçosamente conexão entre os dois
acusação. Se de fáto cheques foram transmitidos de Mi)lltevidéu, fatos.
não será dificil descobrir os bancos por cujo intermedio foram saca

dos, bem como o seu número exato, os seus montantes e as respe
ctivas datas. O governo uruguaio nem mesmo se deu ao trabalho

A nossa sociedade irá assistir,
Sabe-se. em todas as rodas politl- hoje, á noite, nos amplos salões do

cas, quz o deputado Acacio Moreira. veterano Clube DozrJ, da rua João
antigo prócer republicano, não con- Pinto, a festa dos acadêmicos pa
seguiu queimar a surpreendente can-

ranaenses que ora nos visitam.didatura do sr. Ioâo Gualberto Bíten-
conrt, quando da organização coliga- A soirée-danumte, que terá ini-
da da chapa á Constituinte. Aumen- cio, ás 21 horas.promete revestir
tou a má vontade do velho chefe. se de excepcional brihantismo.pois,
para com o representante .la Brahnu, teremos ensejo, nessa reunião, de
quando este, todo Iampeiro, semeteu ouvir os distintos acadêmicos na
a apresenta: um proiéto errado. refe-
rente a uma ponte sobre o Rio Tu- interpretação de números do seu

barão. a ssunto já tratado, em pales- vasto repertorio.
tra, pelo sr. Acacío Idoreira c im o A festa dos jóvens acadêmicos,
sr, Nerêu Ramos. Agon. em um bo- que terá, sem dúvida. li assistência
letím oposícionista, dístributdo em da nOSS9 sociedade, promete agraTubarão. sob a inspiração daquele
polítíco, atravéz da pessoa do sr. Oto dar em toda linha, dado o cari-

Feuerschuete, não consta o nome do nho com que foi selecionado o

deputado daquele município. o valo- programa a ser apresentado.
roso sr, João Gualberto, apezar de fi- Os académicos João ríarros,
gurarem, nesse elevadíssimo documen- orador oficial da caravana e Ita
�o politico. ;IS assinaturas de quási
uma centena ti': políticos da terra mero Camargo, intér prete de can-

dos Colacos st , ldoco como e' o cões regionais, Iar-se-ão aplaudir••• Y <I. _, r sr. �

deputado Gualberto, alem do mais. em seus números qu.e sabem agrr.
� cioso de suas responsabilidades, no dar.
I momento presente, estrilou dcrameu- Assim, pois, a soirée-dansanle
te ... mas o sr. Oto Feuerschuette, que dacaba de fechar sua clínica, em face e hoje, nos salões do Doze,prc-
das próximas eleições munícfpaís, com mete revestir-se de brilhantismo,
aquele seu timbre aflautado de v6z. dando-nos os ace.dêmicos parana-Acompanhado de sua exrna. descobriu. á grande luz solar, a ma- enses horas agradaveis de musica

família acha-se, nesta Capi- nobra acacíana, de puro sabôr ma-
e cantos.

tal, o senador dr. Artur Fer- quiave1ico...
reira da Costa, representar- Propala-se em Tubarão que. si o

te de Santa Catarina no Se- sr. Nerêu Ramos o quízér, o deputa-
do João Gualberto, aprcveitando al

nado da Republica, onde tem gU!1S rótulos que. sobraram. na mu

prestado assinalados e rele- dança politica do sr, Renato Barbosa.
vantes serviços ao nosso Es- despachará sua bagagem, sem demora. Hoje, pela manhã, em Sam
tado, graças á sua opcrosi- para os arraiais do partido situado- baquí, distrito deS. Antonio quan=
dade, talento e projeção que

nísta. do se dirigia à sua roça, o la-

possue no cenario da politi- O COM ICIO vrador Damazio Braga, foi ferido
ca nacional. gravemente por uma pedra de di·

S. excia. tem sido visita- ,�ealizou-se. ônte�. � noite o c�- mensôes regulares que lhe caíu
.,

I
. mlC10 de confrate!'n�zacao pan-amw- "b d 'f' d

.

dlssl�o. pe �s seus a�lgos, I cana. promovido por jóvens estudantes
so re F\ perna, am Ican o-o.

correhglO:1anos e admlrado- ad�ptos do Sig'lU. com a ajLtda e co-
Socorrido por pessôas amigas,

res. operacão de politkos da �ítuacão em Damazio fl)[am feitos os pri
domilíante. para combater os comunis. meiros curativos, tendo er:l segui-
tas. I do para aquela localidade a

Essa "vigorosa" demonstração de I A s 5 i s t e n c i a Policial qUefraternidade efetuou-se sem oradores. t H 't I d C
sem música e sem público. �d rdoxe para o

. o�I'PI af. ed
a·

Felizmente o Califa salvou a situa- n a e, nesta capita, a Im e re

cão. convertendc-l em batalha de con- ceber os curativos que se faziam
fetti. nec'�ss"nos.

A Policia tem conhecimento
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Flor i a n o p o I i s Irradiações
do Java Jar.

com 38,2 gráus nal

de calôr

Sen�dor
ArtLJr Costa

Hoje, ás 17,30 horas ocu

parão o microfone do Java
lomal, alguns jovens amado-

A Estação Meteorológica registrou, às 14 horas res que integram a caravana

de hoje, as temperaturas: estudantil paranacuse, que
Máxima-38,2 10ía nos visita, executando
Minima--2!J,0 canções e musicas regionais.
Segundo nos informou o diretor daquela reparti-I

tição é a primeira vez que, nesta Capital, se verificou I-oa tem'perat�r� d,e 38,2 gráos �e calor, desl�e .

1922, quan-, s�!clados etíopes u�é\ram. das proGO fOI aqUi Instalada a Estaçao Meteoro oglca. VI,Õ"S armazenadas mars do que
o necessario. Tal imprevidencis
compeliu a fazerem incursões nos

armazenamentos das populações,
as quais agora se enccntram em

falta.
O governo de Adis-Abeba or

denou que fossem feitas requisi-

�GUERR�--�
ITALO-ET'IOPE

Não foi IfIO

meado

Comunicado n. 105 do Hea I' democraticos marxistas e se diri-
M.·n·lster·lo da lrnprensa id

.

d d
. ções e apreensões nas provInclasi

gem para os I eais e ar em, )US-Italiana do leste e do sul, especialmentetiça hierarquia que o fascismo vi- C
toriosamente alirmcu, Não é mais

em arfa, e que são as regiões

somente a mocidade da Australia,
mais ncas da Etíopia. Mas os

resultados esr assos da colheitada Hungria, da Alemanha, da Po-
d

.' ,

.

I
.

d H I J d I I d prece ente tmham empobrecido as
orna, a o anaa e a r an a '- O bd

.
- reglO:!S. s rou (S aumentaram

que são to as por essare surrelçao .

di d I.,

IOf'
..

I
. em vista ISSO, esta o as popu a-

espmtua . ato mais nngu ar e
I d

.

dd d I t d t d U· çõcs ca a voz mais �scontentes.
a o pt' os cS u an es a nIver- ,

O d'
... .

'd d d P
.

b t I t II
s guar as ImpenalS vlgl:\m ago'SI a e e ans, em a er a u a .

I I df
•

d J d d
ra especla menle a� popu :tções e

contra o arnlg ra o ele, a voga o G II C lf'
.

d I E. .,
.

I' d I
a a e ftl mi, porque temem

a se vagem tlOpla \; ca uma or
I d dd I I' f' F'

.

I a gurnas esor ens.
a ta Ia asclsta. ato smgu ar, I

porque o movimento universit.lrio
ff'ilncê5 se desenvolve contra a5 in-

OURO PARA A ITALlA

fluencias democraticas e bolchevis
tas, desafiando as descargas da
policia e o rigor dos carceres. Em
Sevilha o marxísmo declarou fd n·

eia e a mocidade universitaria es

panhola demonstra vivamente sua

aver�ão às formações das esquer
das nai> proximas eleições.

ROMA, 20 - O Mareehal
Badoglio telegrafa que chegaram
ao Comando Geral seguras infor

mações, segundo 1\S quais rele
vantes forças etíopes, ao mando
do «Rl\s» Cassa, deslocaram-se

, nestes últimos dias na regiãO '{;'em
hien meridional, para tentar uma

poderosa of�nsiva. Foi de<:.idldo
obstar o inimigo atacando-o vigo
losamentp..

A açãO-, que surpreendeu o

adversario. deu lugar a encarniça
dos combates, que prolongaram
se nos dia3 21, 22 e 23, con

cluindo-se, ôntem, á noite, com

o completo sucefSO da nossa ma

nohra.
. No segundo comunicado serão

�ados mimlciosos informes sôbre
� batalha.

O General Graziani assinou
decreto, em {}.[eghelli, abolindo a

escravidã0, em todas as st!as fór
mas no territorio de Galla {]Jo-

OS ITALIANOS CONTI
NUAM VENCENDO

S. PAULO, 24 -- Comuni
cam de Ribeirão Preto que na

séde da Socieda-:!e Dante Ali
ghieri realizou-se a cerimonia da
er.trega d:ls alianças de ferro aos

casais que doaram ouro ao go
verhO italiano, destinado a cons

titui� fundos para a guerra da
Africa.

para secretario o

candidato da Con
gregação

«Mas não devemos esquecer que o país de que se trata é
o Brasil, cuja historia não é senão uma série ininterrupta de desor
dens internas, revoltas. levantes, revoluções, conspirações e golpes do
Estado.

Festa dos
acadêmicos
par'anaenses
no Doze

Politica
& Politicos

o MAQUIAVELISMO DO SR.
ACf.,CIO ...

FERIDO POR UMA PE�
ORA UM LAVRADOR

EM SAMBAQUI'

do ocorrido.
Apezar de haver sido indica<io

para secretario da Faculdade de
Direi�o de Santa Catarína, o

bacharelando LlJís de Souza, pela
Congregação, a quem o sr. gover�
nador, �m discurso, déra atribui-

A5MARA, 24 - Nos setores ção para procedet livremente 1S es

onde se verificou qualquer esbo· colh::s,-conjuntam�nte com o novo Esteve em nossa redação a Co
ço de choque etíope o Im:mgo diretor e bedél, o-Govêrno do ES-1 missão Organizadorl'\ (.0 comicio
foi sempre rechassado e ca�tiga- tado ll<.meou o sr. Francisco Sales em homenagem ao Uruguai, ti a
do severamente.

. dos Reis. ! z�ndo-nos as razõe5 qUt� ale-varam
As perda" do adversario são O candidato preterido vinh� I i suspe�d:'!.r a an�nciada manifes-

rclevljntes, exprimindo-se já em exercendo, ahnegadamente,de,de o tação publIca de ontem.

alguns milhares de mortos e pn- inicio da FaCllldade as funçõt:s de Acresc�ntou-nos ainda que a

sioneiros e nu�a e 10Tme qnanti- seu sec1etario-tesoureiro, havendo· mesma será realizada impreterivel
dade de a�mas e mUllições e de se, sempre, com el()giavd hOI1�s- mente na próxima segund:l,-feirEl,
viveres que passaram ás mãos dos tidad8 e correção. Sem exagero ás 20,30 horas, nas escadaíías da
italianos. algum· podemos dizer que José Catedral. ond!:! usarão da palavra

Pela marcha do combate, pela Boiteux e Luis de Souza foram os srs. drs. Ivens de Araujo, lider
eficiencia bélica das tropas cujo ('s construtOJes da atual Faculda- da maioria, dr. Manoel Pedro da
inexedivel vaior. se patellteia em de de Santa Catarina, eSllbeleci- Silveira, Secret�rio de Estado, e

mil episodios é de prevl!r-se a ve- mento que muito nos distingu� e 03 acadêmicos Luh de Sousa.Ma·
rificação de uma nova esmagado- uO qual está reservada a grandiosa rio Mafra e Jorge Lacerda.
ra e indiscutivel vitoria dos exú- tarefa de formar os futuros estadis- O comicio promete revestir-se
citos italia:'los. tas barrigas-verdes. de g'ande bri!ho e v;braçào.

Negus
MA'U ATIRADOR

ADIS-ABE8A, 23 -- Sabe
�e aqui que o "Negus", qu� se

�mcontra em Dessié, servindo-se
de uma metralhadora, abriu fogo
contrél, um avião italiano, não atin

gindo o alvo.

_.

rana.

Um nllsso avião caÍu
o combate que precedeu
quista de Neghelli.

durante
a con-

A MOC1DADE EST 1:\' COM
O FASCISMO FALTA DE VIVERES NA

ABlSSINIA
MAKALLE' 23-0s nativos

que vêm além das linha italianas
informam das condições precarias
em que se encontram os cilculof
oficiais de Adis-'Abeba. Antes
do começo d",s hostilidades o Ne
gus apoderou-se de todos os ce

reais das provincias de Godjan,
Amhara e Tigré p.'ua apro\!sio·
nar as suas forças, mas devido ao

descuido dos abexins que dirigiam
o serviço de abastecimento, O�

MILAO, 22-0 Popdo d'

Italta, sob ao titulo ;}{uotJa Gio
vinezza, escreve: "Os movimentos

espirituais da mocidade prenunciam
a historia do futuro. A revolução
fascista foi urna onda de mocida
de. E' sempre a mocidade que
com os idéais e com o sangue mar

ca n passagem de uma para outra

época da historia. E' -:.:m fato ine

gavel que hoje as novas gerações
na Europa aband.)nam os wÍtos

')-

Adiado o co·
miclo ern ho
menagem ao

Uruguai
Procurou ferir
um deSCC'lnhe

cido e foi
A

preso
Nestor Domingos Maximilian0,

de côr branca, solteiro, com 38
anos de idade, natural deste Es
tado, residente á rua Presidente
Coutinho, nntem, á noite, quando
grande era o movirne;tto na Praça
15 de novembro. �ncontrou-s'e
com um desconh8cido e, a\)ós pe
quena discusão, puchou do seu

punhal, tentando ferir-:h�.
Nestor, porém, não c0nseguiu

por em prática a sua ação crimi
nosa por ter sido, incontinente
prêso e trancafeado no xadrês di!
nossa Policia Civil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Compilação de L. Nazareth)
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� Saudade do rancho �
� �

��;. ��� Deixo bem cêdo a gente da cabana � 1637-Chega a Pernambuco o principe :Jx_assau-
1 Que agazalho me deram em noite escura,

� Chega a Recife o principe João Mauricio de Nassau, nomeado go-

� Em que a chuva tombava forte, insana � vernador civil e militar do Brasil Hollandez. Nasceu a 17 de junho
� E O trovão reboava pela altura. � de 1604 e falleceu '\ 20 de dezembro de 1679. Governou até 6

� � de maio de 1644. Fundou, no actual bairro de S. Antonio, então

� Acompanha-me á porta filha. Mana � MaUTitztadt, na ilha de Antonio Vaz a cidade de Recife.
� 1)0 céu, em jorro, a matinal frescura. ri 1648-Fugindo da cidade de Recife-O general Fran-
� Dou alguns passos. Volto-me. Ela abana � cisco Barretto de Menezes chega ao Arraial Novo, tendo conseguido
� No adeus. Noto-lhe uns laivos de amargura,

� fugir do Recife, ondd era retido desde abril do anno anterior.

� � 1890-0 propagandista 'Bittencourt -Nesta capital
� Sigo O caminho. Penso nela. Nela � fa!lece o esti_.:nado catharinense Man,oel Joaquim. da Silveira Bitten-

� Estivera a cismar sem uma pausa
� court, que fora ardoroso propagandista dtl abolição da escravatura.

� �
� [Na noite que passei no rancho dela! � I nspetor de En te Italiano
� Arrependo-me. VollJo. A' porta estava � F d

Audizioni Ra-
� � azen a diofon,'che
��

Ela. Digo-lhe: «Vim por tua causa.»

:� Ao que ela me responde: «Eu te esperava.» �I O Govêrno do Estado nomeiou E. I. A. R.
� �[k FLORIANOPOLIS. ij o nosso estimado conterraneo sr. Estação d J ondas curta. de
� � Pedro Garcia, 30. escriturário da Roma-2RO 31,13K C. 9635
� Carmelo Mario

� Contado�ia Geral, para �xerct.I,
����:.ib�������������������� em comissão, o cargo de Inspetor Hora do W,io de [aneiro 20,20

Pág ina Méd ica ::�:::ni�;;amatoáo • ., ar!eu" �r:r��1;:/e*e��7';��S�O ta-
transmitem ritmican.ente á região Ame! ica Latina
enlêrma as pulsações do coração �
Isto so serve para exasperar ainda Sábado 25 de Janeiro de 1936. 1""
mais o doente, que tem ali a lern-
b

Anuncio em italiano, espa-rar-lhe o mal atroz um pêndulo

d
Na form�, suhPerficíal, ddevemos; propagar�se ao resto do orgam.> que pul-a 70 vezes pJr minuto. nho�:rch�rtRge��s'e Giovinezza.

estacar o un eiro, mo alidade mo.

b
.

1 I Noticíarío em italiano.
enIg�a, cujo maior ma. é a fre- Tal propagação pode dar-se C01\10 EVITAR O PANA- T

.

d T
quente queda da unha. E' em, de duas maneira: lo. Os rnícró- RICIO

ransrmssão o eatro Alla

I
.

d I t '

h d
I Scala de Mílão, da opera: OR-

gera na raiz esta que o proces-] LHOS gEln am -retamente o san-

I . SEOLO de Pizzetti.
so se instala, acompanhando-lhe gue, onde vão multiplicar-se, e Ha certos gestos que pratica- CI . . onversação de A. DE MA-
os bordos e estendendo-se sob teremos então a seplicimia; 20, mos quotidianamente, e que por SI b II - I'ela. -Ou então a inflamação se pro-

.

d
so re: « usoes napo eorncas:

_ INss.o r,1�smod .

na a nos culstamd· uma catastrole»,Nestas formas à flôr da pele, paga ao braço (U á perna, seguin- Ninguém eixa, por excrnp o, e R t d I
o mal não costuma ter consequên-. do ao longe das bainhas einoviais, lavar o rosto ao despertar. Ora, omÊrzas F

can � as pe a sú'

cias gráves, pois dada a peque- que envolvem os tendões dos mus- a ação de desinfetar um pequeno prar:t t' . I�� arrom,

h I
na espessura que separa o abces- culos qu� regem os movimentos ferimento com uma gota de tintura "o MIC!..lrlhO emResll)an °Oe. p�rtu�
so do exterior, a péle costuma dns dedos ou dos artelhos. Tra- de iodo requer bem menor dis� gues. arc a ea e IOv.nez·

romper-se dando saida ao pús, an- ta-s� aqui do fleimão. pêndio de energia que a ablusões z�a�.����������
João Pessôa, 22--1--1936. Itesque a infec;ão tenha tempo de Ambas as formas, septicellli'l t' matinais. Comêsse cuidado tão Irradiação

�;�e���G�fie�ea -------*,���������� f1elmão, revestem-se de particul1r I' simples, que de sofrimentos não se

d AI��
!P -, ��«!P"<!i �� ���������.; gravidade. Felílmente, são bastan· poupam! a elha-

�

I b
íI

t b H ti· dte .raras'hPorque o d�ente nãol' Codnvé.mdantles de aplicar a tin-
..ha {� m I U a �

elxa c egaram as cOisas a ta t,ura e 10 o, �var as mãos com )1. \ '

�� I O e. i . Po�o'fleimão por pwpagação di- :�u: �i�:�:od:�g�ba �:v:líine�� A est,çã.o al�m� DJA. o da

t� I' reta só OCOlfe qua ldo se trata de se trat:u de um côrte cujos lábi05 31,38ms., madlara amanhã c

�
B �f panarícios do d�dJ minino ou po: tendem a entreabrir-se, convém I program�

abaixo, para a Amer;·

$� EJALaNEAR IO
• legar. Isto o leitor compreendera coSri-lo com uma atadura de ga-

ca d? ,.)ul.
.i

; . !. facilmente sabendo que as

.

bai- ze esterilizada, de modo a aumen-
As 23,15

. correspond� t�
ro �,#l nhas do indicador, médio e anuo tar a proteção contra as poeiras. 3, IS hs. no RIO de Janeuo e .

I
O lar só se estendem ao longo d�stes 7, 1 5 às 1 , 1 5 hs. '-= ,

I PORTO DE IMBlTlJBA (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira) dedos, ao passo que as dos ou- COMO CURA'-LO. 23,00 Anuncio DJA (alemão,
tros dois se prolongam através do português) Canção popular alemã,
carpo, de sorte que o pus pode Mergulha-se o dedo numa so"

23.05 Radio infantil: A Casa de

encamillhar�se para a palma da !ução de sulfato de cobre a 1 gr. Flo�esta. 23.�? Entremeio. 23045

mão, ganhando o antebraço. Au� para 1 litro de água, posta numa
Ultimas noticias (em alemão).

mentando as!ôim dI! vulto a infe- caneca e préviaI!lente aquecida em
24.00 Para o crepúsculo do Do

cção, é natural que muito s:o res- banho-maria á temperatura de 450. mingo. 00.15 O nosso concerto

sinta o estado geral do índíviduo, (água esperta). Depois, envolver par�. o Domingo. 1.15 Ultimas

I'
.

hav"en�o febre alta, n'aI-estar, ina- a região doente 'com compressas
noticias (em português). 1.30 To·

petenclfl. embebidas em alcool a 900. ou
ca a orquestra de Camara Hasse.

Quer no panariciu superficial, éter, ou melhor aiu&:l em solucão 12.15 Eco.desportivo. 2.,30 Cabn·

quer 110 profu'ldo, as dores de sulfaio de cobre. Recobrindo- r�t de radIO. 3.00 Ultimas noti·

I
são muito v:vas impdindo literal- se as compressas com algodão,

Clas (em alemão). 3.15 Leitura

mente o individuo de comer, pen- obtém-se um grande alívio para a
do pr�gl�ma (alem., port.).

sar, dormir... E' caracteristico o dôr. Este curativo serà mudado O maIs. Importante da semana.

latejar do dedo entum�cido. A- de hora em hora. D:_spedlda DJA, (alemão, portu·
pertadas, como n'..!m estojo) p�lO Usa-se muito entre nós a poma� g_u_es_)_,

� ....

da de ictiol com beladona; mas Decretado
os resultados sã.o muito deatórios.

luto oficial

ALTERADO

2
--------------------�--------�------.----------.-----------------------------------------------.---

nDssa historia

�-
----� .. -

� - ._.",.,�\."

A GAZETA--Florianopolis, 25-1-1Q36
---

Agradecim
menta

Pela

José Pauo Vaz (Juca), irnpos
fibilitado, por ter de viaj ir para
Blurnenau, de agradecer pessoal
rrente as inúmeras provas de ami-
í ade recebidas durante sua enler- R 10 23 O id t d
n idade, por ocasião do desastre R

.

b': :- p�esl en e a

do caminhão, oc
.

d A I
epu uca aSSinOU o ecreto qu:l

orno o

dem
n- altera o regulamento d:>s institu-

gel.na, o faz, por m.no estas ex- T d' Ipressando sua imurredora ratidão I
tos rmntares e ��smo. , .

.

h gd .
Na Escol!l Militar havera dois

aos seus bons vizin os e e mais f d I f
.

Pessoas amizades b
. I cursos: o un amenta e o pro issio-

e em assim a

I
nal militar.

todes quanto o confortaram com ..

O pnmeiro para completar o
suas visitas.

.

f preparo e elevar o nivel mteletual
Aproveita o ensejO PBalra o ere- dos candidatos ao segundo.

cer seus prestimos em umenau. E t f f'
.

•

s e para omar \' IClaes nes

dois primeiros postos e em condi
ções de substituirem eventualmente

o regulslmen
to dos institu
tosmilitares
de ensino

DIA 23 DE JANEIRO DE 1936-S. BERNARDO

os capitães. .

A �uração �Io curso fun damen-'tal sera de dois anos e a do pro
fissional militar de dois periodos
ministrados na mesma escola,

Rheingantz
o AZ DOS

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAF'E' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

R. 6 de Janeiro Conlinúacão
,

o Panaric:io

(João Pessôa) Es'lreito
Comunicamos aos Snrs. consocios e exmas. lamilias que

pela segunda vez deixamos de realzar Q baile de aniversario, visto
a Empreza que explora o fornecimento je luz nesta localidade,
não ter fornecido energia conforme prometeu em boletins espalha
dos, onde dizia que a interrupção da Im.: seria do dia 5 a 8 do
corrente.

Em vista desta irregularidade declaramos que o baile se

realizarà em a noite de 25 do corrente, á luz de lampeões a car

bureto.

A Diretoria

M
SÓ
A GA 1...1 _, MAGALaI

----------------------------�--------

Magali - a melhor manteiga - O nlelhor queijo
-MAGALI

L\polo - saboroso

Díreção de D. R,�MPINELLI

COMPLETAMENTE reformado, este grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento possi leI, com sadias e variadas refeições, dis

�on.do de ótima e bem iftstalada cosinha, a carRo de pro
fiSSIOnal competente.

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

Conlinúa
por três dias

Esplendidas praias de banhos

Fabricas de:
PRODUTOS LATIC1NIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO

DO NORl E-PRODUTOS SUlNOS, EM BRAÇO
DO NORTE

Lebarbenchon & Cia.
End. Teleg. A P O L O

Caixa Postal, 75

A G U NL
7

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAt\ZETA-Florianoporis
----

I
�

QUER V. EXCIA. SURPREENDER AMAVELMENTE
A SUA ESPOSA, A SUA IHMH., OU A SUA FILHI

NHA COM Ul\1 J )RESENTE DE FES lAS?

PAUA HOMEt·..JS

EM

o
tJJ

·t
.\

.,�;' '";1'\';. ; ;;ii I'! 7;� �� �'? � I�.i; H ,.&'� �j te M t.,!:,;jJt ,��..

J

�'"-="'�

I
------,

linho
belga.de PARA

NOIVA

rJ!ffJ. •.--------------------.----- ,�,]!l�iW--· .---- --".l,;;

� [.if"l�@{,;'€ t.i:�"L.'!
..{I;:'.�!i1 �.,;.;� �"-" � Af�.. �

..,i;\."� �� � �."" m �
T("", '4).> v.�.,. <�;l fi] _e:.so!. � \§' .. .�- P"a rr(! � i}!o.4,}.
Seda Lamé de 6$500 Por H500 :l?
Seda Pelica c 150 cures de 7$ For 'H50o r
Crep M\mgol todas as cores de 10$ f or 7$500
Crepe Cnine Gloria de Seda, sortimento de ::0

cores de
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres ele
Crep Mango] �)llperior, sortimento de 50 cores de
Toií de Soie q todas as cores de
Seda Pel.ca estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna q diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de: 40 cores de
CREPE MONG6L FRACÊS sortimento cornp'eto de

todas as cores de 13$
Seda Laqué sortimento de 30 cores de S$
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese .

nhos moderníssimos de
Taffetá liso para baile 95 ctrns. de largura

Casaco de Pele, t'po ::2. clegancía, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000

\'ItM Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000

O
dern, idem._Í\._-le_m__d_e (d::;�;:��;!----20-0$--)}__10_0$00')

Colchas de Seda

homens

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
30 cetrns. de comprimento de 35$ por 2�$000

Cadeiras Finíssimas ultima palavra de
.,

15$, .30$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

---�r��]�-------------

Capas de borracha

"apa de borracha para senhoras de 120$ Por 1 00$. >00
.Jem» » » »>" J 60$ » 120$000
Idem» » ,> » finissima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeável de homensde 220$ »

. 80$000
---------�����-----�----

�Jleias Mousselln

8$
9$
12$
7S5
10$
I '],�
.• ,<1'

11)$
J$

I or

,)

�l Colchas de seda com 3 bicos
Colchas de seda com franja

�� ·--��r��i-------------

L;'nho I rlandez para

» 36$000
40$oQO

"

i)

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissirno
de 10$, 11 $, 13$, 14$, 16$, J 8$, 20$, 22$, 24$, 26$ e' 28$

�����
Linho e Cretone

Lp\lHO 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$800
Cretone de cores 10 I [4 de largura 6$000

-------���,��------------------

Lu 'vias"�e-=--=Ca;te iras

Sedas ultra modernas !

Drap de seda sortimento de 20 cores de
Peau de Gazelle, sortimento ..de 18 -cores de
Crep Podange, sortimento de 1 O cores de
Crep Mate, sortimento de 10 cores de
Crep Amôr, ",sortimento de 10 cores de
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de
Crep Pique superior, sortimento de 1 f" cores de
Crep de Seda Chilein, 14 cores de
Velludo Chiffon Francês da melhor aualidade de

24$ Por
35$ :1

24$ ��

28$ »

2�$ »

15$ )

18S� »

24$ »

60$ »

[stamparla t1�m m�l$ ricas e mais m�utei'm�s d(ll R2� e
en�3'Ji'J�rar·se·ãl) só na C�9a "iiRES �RMArJ3 � . �

Crep Podange Estampado ruodernissimo 13$000 �!G�� ��
Crep Mongol Estampado Idem 12$000�
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 �

Crep Estampado de 14$, 16$," 18$ e 20$000 �Am
t��t���------------------

M ori ln de côres e e� 11$000
14$000
7$000

e 1$500
4$000

Meias ili'ollsselín ultimo tipo modernissimo
Chiffoncte, as melhores meias ao Brasil por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

MORIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de
Opala Superior

opala «i
1$6 Por 1$200 :I
2$ » 1$500
2$000 e 2$200

2$3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAlETA

seguros

"

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS "'tAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRiED;\DES IMOVFIS
RESPONSABILIDADES ASSUNi íDAS Erv'I
SINISTROS PAGOS EM 1934

��:. coo�OCC �'�OO-O
3 '3.GiJG:C,CG$:JOO

Assinaturas

ANO
SEMESTRE
[Df II i "S'T'RE.\.1'1',,1- 1,

MES
NUtv1. AVULSO
ATRAZADO

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

li correspondencia, bem con:o
os valores relativos aos an

núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Gc
rente Jafr!'Jl Caí lado.

R��:}ç��, Admn'straçào
e Oficim�s

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Rua Conselhelrc Mafa� 35 (sobrado) Catxa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRA:;ICO ALL1ANÇA

Escrltórios em Laguna ltajaí
.

e

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

'Praça 15 de Novembro, 26-'-s()hrado - Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO rm!"IAL FALADO NESTE ESTADO

Ag�mt�S··Clcrrespcndentes
Porto Alegre - Dr. Arvonio

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

At
�LORIANOPOLIS

rn'!} j •bnroe Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite NO ESTADO DE SAN'fA
CATARINA:

i\raranguá-Jaime Wendhauseli
Anitapolis--Anibal Pats
L\ngelina-�-Ar�ilando Schmidt
Biguassú- -Heitor Campos
Blumenau-> Martinian:) Hilario

f�;��E,������----?���f��� Bom Ri. tirJ-Joaquim Simões
�1

s: �\1 Canoinhas-Pedro Tor�es .

�� 'i:\ �� f.9"'��� �� Vf;Jt'J!� � 'fA�n1 �� � �.!] Cru��,iro-OFv�ldo. Pereira
J

t� �.� a I Wl � A " �:gl � v",; � &>l ii1I �. � ii �}� Cuntwanos-Enedmo Rosa
��;t �� """�_�WJf,'�_"Y_'Oir,,.f"_=- �ICreSciuma

- Dino.rah Alves

:; � Para celebrar com pompa c magnlílcencía �! I :ajaí-Evilásio �::;:lha
�� a eletrizante chegada de Morno i, a sempre pre- I Toinvile-Xavier Schenk

'€i& ferida CASA DAS MEIAS, adquiriu formidavel Lages-Hossanah Neves
stock de artigos carnavatescos. Laguna-Francisco Chagas Ma-

E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico chado
para todo o Estado de Santa Catarina, dos ala- Mafra-Pompilio Claudio
mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO- Nova Trento-JoãO José Arche
DO METAUCO, RIGOr E1TO, PIER <o � e PIER- Orleans-Edgar Matos

A ...-- arX I' -- a li..ura ...... �� ........ r.i���!� IV"" ""'" ser �l ROT METALlCO, CONFETI de �EtR�ENThINAS. P?rtod USnião- Hem inio Miles
I I • I a 1'- .... "" '" Ih;l'�"'ilI� I:.I"'U'" !" ...""! '"'u n» .

fÃ�1 Para os revendedores o 111 enor c, ama-

I ��o o, ul-�ristides Melo

� I telos �i�:!:l pr�s�nltlia&:lrjl� p�!� p��_riJ.I �t� mos a atenção de que todo e qualquer pedido São Jose--Jose Costa Vaz

I � � deve ser feito dirétarnente á CASA DAS MErAS, g-�!�:" f��n�is.co Gua�acy Goerrestn,
-

"\11 r� que oferece grandes vantage: s. [tl!"aoJoaqulln-]oao Palma
�J �� 2 �� l TI] Llcas-Osvaldo Ramcs

��WJ��Q�ee=-",----------- :�� �(�G�G��[@j��� ��r�����======tq?����(.(i�� Tubarão-Joaquim Faracc

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas e

maiores [ucros

Agenc�a MDd@�"!�1)a de p,�rJg

blicaçies[i com séde em �São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo {�o\ferno
Federal e possue a carta patente n. 112

Caixa Postal, 43

rorm'dave,s iortelos propr�OSj trss vaze$

por semana, t@ldas 219 se@sm
das, ter�ltnG e sext8ii��e�fas,

...e

ene

, "
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A OAZETA-FLORIANOPOLIS

A Gazeta ·Indica:

Das 3 horas em
.

iante dia- �
I

riamement.e a R.Ti ajano,Sl I � IP'i.ne 1.618 Dr. Pedro de Moura Ferra

Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurglca -operaçõe s

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

Dr-. Miguel
BI::>abaid

Clinica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
aem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. SYLVIO B. IFERRARO

Clinica de Crianças-vMo
Íestias de senhoras -- Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

Electroterapia - Ralol
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás II
Dus 16 ás 18

Rua Tr� [ano, 21
Fone 1384

I Dr.Arminio Tavares
Especialista em molesiias de

GARGANTA- NA RIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Forrncõo pela Fcculõoõe àe

meàirina üc Universiàoàe ào
Rio õe 1aneiro. Ex-Interno,
por concurso, ào Hospital àe
Pr-onto 5e torro e àa Assishm
cía Publica ào Rio àe 1aneiro.
rom alguns anos ôe protlcc nos

serviços eapecloflz oôoa no Pro
fes!Dor 5an50n, no Rio àe 10-

[netro-vno Pcllcllnlcu ae Botafo
ga •• no Hospttot àe 5ão Tofio
Batista ào Lagôa e no Hospital
6affré·-6uin I e).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, II
.

b
I

nanz, ca eça e pescoço
.:!O Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone parecular 1246
======================

[)entistas

Luiz Freysleben
eir urgião Dentista

RUA DEODORO, 30 -

A CAIXA LOCAL do Instituto de '\posentadoria e

Pensões dos Comerciarios, afim de desfazer provaveis duvidas sobre
a interpretração da lei n. 159, de 30 de Dezembro de 1935,
publicacada no Diaao Oficial de 6 do corrente, comunica aos

aos interessados gue, de acordo com o art. 13, § 10. da mesma

lei, os
li empregadores li atualmente inscritos em virtude do art.

60. do dec. 183, de 26 deDezembro de 1934, e gue não qui
zerem continuar como assocados, deverão notificar por escrito ao

Instituto, dessa resolução, dentro do prazo de um ano, sem direito
a restituição das quotas já pagas. !:ssa modificação se refere uni
ca e exclusivamente á pessoa lhieica dos "empregadores n

e não

I á pessão jurídica, gue a razão social representa,

. Poder�o assim os
II empregad�re5!1 deixar de ser. associad�s

do Instituto, ficando contudo nos estn.os termos da legislação VI

gente (regulamento aprovado pelo dec, fe�e;:al n. 183,) obrigados
ao pagamento da contribuição da ernpreza igua] á contribuição dos
associados (art- 2.� letra b do I�eg, citado)

Os comerciantes sob firma individual e os wcios admnis
tradores ou gerentes das firmas ou emprezas cumprehendidas na

especificaçço do art. 70. e respetivo § 20. do dec. n. 183. de
26 de Dezembro de 1934, terão o prazo de um ano para se

inscrever como associados do Instituto (art. 13.)
1 Os comerciantes a que se refere o art. acima citado e

gue vierem a se estabelecer terão o prazo de seis mezes para es

sa inscrição a contar da data desse estabelecimento art. 13

§ 20)

I
ICCW�.=re==��;�N=:=44�=f?�±5b=C�:�='tt�·�·����·�-��=j=·�E5�ikc,=-�mm�·1.,,=]m=!;=,aafRDLp
I

:

I�
Companhia Brasileira Car-

I.. bonifera de Araranguá
"
Estrada de Ferro D Tereza Cistln a

I AVE.NlDA RODRIGUES ALVES, 303-331
� TELEFONE, 3-1900

I
End. Teleg. «BARBRANCO»

(Oi� diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto- RíO de ..J ane iro
ria de Higiene deste E.skdo, aceita responsabilidade técni-

I(a de fallnacia ou de especialidades farmaceuticas.
'

�JI in a.s em C R ESC lU M A

I
Cll.:lS pilra Farmaceulico, na Redação deste Diaric.

3
E�rrADO DE STA. CATARINA

I """"''''''''''''='''��===''_r ........._;;;;;a;;_;;';;;;;O;n;;;;;.. ....,.�_,=;;;r_rrmiiiiãiiiiWii���__iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii......iiiiiiiíiiiiii� I CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E

I
Dr d�d���v� R.

.1""''''''''''''='=-
�_��.....���"'''''�_����W�_��...����� te'=tU:;

PARA GAZ

l\dvogado En1pre!itim� de •
O��.G

Rua Com. Mafra, 10 (sob.) ! CON"�solidação � Vai construir?
Fones 163 I e 1 290 ••

do e e•••
Estado de Minas Gerais

� Siga o nosso conselho: I
Emissão de 1934-Titulos de Rs. 200$000 -

_ MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM �
Juros 5'/. � ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO� •

Com sorteios em Junho e Dezembro CUMENTOS Pf ÇA rf<EçO A DOUS OU •

TRES CONSTRUIORES DE CONFIANÇA
Confie a execucão de seu projéto

á um bom arquitéto.

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ.p· 1277'-1' i
Caixa Postal, 110.

---==�=.=---=---=II
-------------------------

Dr. Ivo d'Aquino
�'

B��:��:U Farmaceutico

Rua Trajano, 2 (sob.) IFone 1325-Aten3e cha- i _;�����������mados para o inkrior. � r==�-�-��= III�
- 11 Dr. Ricardo iii Barl.�6""\ de I �PASCHOAL SIMONE S. A. I I Gott_smann III II. v

LIVRARIA MODERNA I I Créd ito Pa-
I Ex -ch:fe ?a dil1ic,.. do é-Iospi

funôaôa p.m 1886 I tal de Nürnberg, (Professor pU Ia r e Agri-
Rua Felippe Schmidt r.' 8 I Indórg Burkhardt e Professor

CO Ia de San-
['aixa postal1Z9 Tel. auto 1004 I Erwin Kreuter)
Co:ligo Ribeiro End. Telg. Elpeciali8�a em cirurgia I ta Catharina

SIMONE geral I (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Tv)ographia, Estereotypia alta cirurgia, gin.lccologia, (do-IIIencaàerna"'õo, Pautação, Trao I

Rua Trajano n. 16
bolhas em Alto Reievo eir. enças das senhoras) e parto>, )(Edificio proprincirurgia do sistema ner.voso e

Ioperações de plastlca

COi\'SULTORIO·--Hua TIa- IIjano N. 1 e das 10 ás 12 e

I'
I

das 15 às 16 1 [2 horas.

TELEF. 1.285

Advogados
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto, r!' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 i
�_ FP'*I"�
.-

Ac;acio M«lJ
t

re i ra tem seu escrip-l
tório de advccacia á rua

TELEPHOt-�E, 513

Escriptorio :-.P-ua 15 d�
Novembro n. 50

�Eoificio Cnlxn Agricola)

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

.Jes, Salvlo de Sá 1
Gonzaga.

E

Dr. Osvaldo Silva
Saback

ADVCCiADor;

RUA TRAJANO, 32
Telefon�, ?297

:...= Dr. Rêi'�é\to
-Barbosa--- --

ADVOGADO

o dr. Cesar Avila, ausentan

d?-se por do.is mêses, despede-se de seus amigús e
clientes e aVisa que seus doentes ficaram aos cui
dados dos drs. C. COSTA JUN!OR, MIGUEL BOA
BAlO e AUGUSTO DE PAULA.

10-6 II

,L: ..

Acaba de sair do prelo
A 2a. EDIÇÃO ATUALlSADA DO

Guia do E�iado de
Santa Catarin�

Editada pela LIVRARIA C[NTRAl de Aiberto Entres
florianopolis - roixa Postal, 131 - Telefone. 14Z0 - 5. ratarina

Enoereço Tel eqr.: "Entres"

LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO

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

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

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preços de passagens
das companhias lerroviarias, navegação marítima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial. --l\:{edidas.
B. OS MUNICIPII)S.

Informações gerais: - Repartições publicas, Associações,
Institutos, Hospi�ais, Imprensa etc.--Indicações uieis: 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 allabetica.

-III Anunciantes fóra do Estado.
D. INDICE DOS ANLNCTANTES.
O G· 5 do EsI;ado de S. Catarina é a unica obra

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

na indispensavel ou util para um indicador ,eguIo do CI)

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

tado, coordenando a materia sistematicamente.

I Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

asPreço do Guia com o mapa

Instruções N.1

W 94

FlorianupoI:s. 23 de- janeiro de 1936.
Narciso Goncalves
Gerenle, e� comissão.

PREMIOS
EM JUNHO

I de Rs. 500:0JO$000
2 de R,. 50:000$000
I de Rs. 10;000$OCO
I: de Rs. 1:000$000 2

330 de Rs. 300$000 21
330

EM DEZEMBRO
de Rs. 1.000:000$000

Ide Rs. 100:000$000
de Rs. 50:000$000
de Rs. 5:000$,000 IIde Rs. 1:000$000
de Rs. 300$000

8

A verlda no

Banca ,lo Brasil
8-7 9

ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇOES PARA
NOS _ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Pre60s modcos

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO

DE JANEIRO
RIO

RfSIDENCIA- Rua Este
ves Junior �. 26

TELEF. 1.131

PA6At-lOO 05

SEGUINTES jUHOS:
Cle Limitada S'!. ala.
CIC. Aviso Previo6·1. ala.
Prazo Fixo 9'1. a.a.

Rua Felipe SchmiJt n. 2 O
1 •

OSI.D--------G'•••O.O

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

li .MAJESTIC H O T E L
Proprietario MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente predÍl) de contru
ção moderna em cimento armado. Agua encapada
em todo7 os quartos com janelas para as ruas Tra
jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em d·
ma do 30. andar, corri admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

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

FLORIANOPOLlS Santa Catarina
5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fl Marinhe vem aí, pelotão
formado dos melhores ma- m.nVEfmFlRI05
rujas dos mares carnavcles-
cos, promoverá em a noite de Aniversaria-se, hoje, a exrna,

primeiro de fevereiro, nos sa- sra. d, Edite de Almeida Rer
Iões do Líra Tenis Club, um nardes, esposa do sr, Manoel

grandioso baile á fantasia ofe- Bernard�s, oficial inferior ào 14
recido á nossa alta socieda-I B. C.

de, associada do querido cér-
I

ele da colina e ás diretorias Dr. Ariosto Peixoto
do Doze e do Germania.

A
"

hCom o toque de reunir de mversana"s�, arnan ã, o com-

I C rem eEN ivea A Marinha vem ai, cerram fi-
r

p.;t:nte �ngen�eHo ag�onolI!o, dr.
leiras não só os seus maru-

Ariosto Rodrques Pelxot�, que

ias como tarnbern grande pe- :x::�ce�{ ,ne�te E"tado, V!lIIOS car

'III Pasta Pebéco latão de moças co nosso sei, oos público •..

que se confundem em ensaios Sra. Gustavo Pereira

I Do talentoso diretor da pá- e fantasias, em percorrer o

gina literaria deste jornal, bri- liosso comercio e as casas Aniversaria-se, amanhã, a exm a.

lhante jornalista e diligente de amigas para que as mes- sra, d. Ada de Linhares Perei-

representante da poderosa fir- mas lião faltem ao toque da Ta, digna genitora do sr. Batista
ma Carlos Kern & Cia. do Rio Marinha. Pereira, diretor da conlreira a

de Janeiro, recebemos várias Ante tujo isso, faz-nos 'i?_epuhlicCl, e esposa do sr. Cus-

i amostras de Crêrne Nivea e crê!" que, a noitada de pri- tavo Pr:reirra do alto comercio

pasta dentrificia Pebcco, arn- melro próximo, vai estar p'ra local.
bos mundialmente conheci- lá de lá... :Gazeta, respeitosamente, [eli-

?OS pelas ,s�las qualidades Banho a Fantazia
cita-a,

lnsLl.peravel�., I Questão de horas apenas Aniversaria-se, amanhã, o sr.Creme N�vea e um d�s, e teremos nós de apreciar o Jo,6 Gil, alto [uncionario do Ban
m�lhores p� otetores da �utlS I mais entusiastico e movlrnen- co do Brasil neste EstadJ.hoje conhecidos, Cren�e Nívea tado banho á íantas'a na es-
-·como creme do dia --pro-. .

S
t 'I t inf tr.nteante praia da audade,
eg� a pe � c,o�!,a as 111 l�- em Coqueiros,encias prejud,!clals prove!:!: Já pelo 110m� da mesma me-

Quer subvenção, quando está obrigada ente� d� �ane,�adet ,dod tern Ihur raciocinio poderão fazer
por contráto pO'd sab o nOI de, a ua � um

os que a não conhecerem.
RIO 23 _ RA' _ f '

, ,
,mo o ranquea, ar e. r�juve·

.' , eglsta se em San.a Catarll1a um gl all-: nescedor da cutlS dimInue a NAVAIS E TOUREIRASde movimento a favor da manutenção dos serviços Aéreos 1 t �
-

ct 'I 'Ot f "

executados 010 A' L 'e! I ." - I edsa0 a pe e e eVI a a 01-
_

p" era O! gua�su, dIZ A Naçao apeza!! mação })rematura de rugas 1':0de no;o ter essa empreza cumpndo várias obriga,;ões de' rosto e pescoço E'1fim comcontratos ,. ,

f ,
. o uso nermanente de Creme

, ,Po� uma das Clausulas d� contrato referído, o aéro" I Nivea toda mulher poderáLOld e nbngado a estender suas linha at' 1t'" 'FI' I
" , ,

, ',' ,e uja!, onanopo- I aumentar e prolongar a COll-hs e Lages., As _dificuldades tecl11cas, entietanto, forçaram servação da sua beleza.
a companhia nao �hegar com os seus aparelhos até a ci,- E' muito recomendado tamdade de Lages, Diante .dessa inobservancia, o g,)verno do bem esse afamado creme noEstado de Santa Catanna re�olveu suoritr.ir a subvenção -

r t d b h darbitrada' verao, a,1 es o an � e

O Aér ,-L 'd I '
...

.

,
.

mar. POIS, o Creme Nlvea
o 01 guassu, ent. etanto julga necessana a aplicado ao corpo antes de

quota 9ue lh� doav� o governo do Estado e daí querer expô-lo ao sói ao ar ou á
supnmlr? trafego aereo para S_ant" Catarina. luz, evita todo� os il;conveE c�ontra essa" deltberaçao qu� se movim�ntan to- nientes que poderão advirdas as clas�es, ,na cel!eza d� que. o !ntento da compdnhia devidv o rigor do clima dede na vegaçao aerea nao sera efettvado. estío.

Quanto a afamada Pas·
ta dentrifícia Pebeca, é lIm Amanhã, á noite, a nossa

CHEBAm UH5
produto fabricado com saes Capit�l terá a honrosa visita

que são os seus principais dos fl!hos do outro pllmeta
componentes, razão porque que� ja o ano pass�do, lc�rou
ela além de clarear os dentes I dus da terra -mUi especlal
tem um efeito desinfdante e mente as senhorinhas que in

germecida ;}{euralisando ao I tcgram aquele cordão�?s
mesmo tempo ,'1 acidez da louros de estrondosa vl!ona,
boca, que Sf! produz sobre Que se acautelem, pOiS, os
tudo no clima tropical e é a terrcneos com a invasão, ama
causa principal da carie dos nhã, na Broadway, dos sele-
dentes. nita:;.

.......

Para a beleza e saúde de:;'s dentes, use sempre II
Pasta SUL B I O L

(Formula do DR. BACHMANN)

Desde o dia 16 do corrente vai pelo parque da Ex
posição Farroupilha um vandalismo inaudito. Uma destrui
ção completa de tudo. A torquez e o martelo morde e ba
te o dia inteiro, sob a inclernencía de urna canicula �c

negalesca,
Hoje, ao meio dia, faltava a todos coragem para irem

ás suas casas fazer a refeição e como a coisa e�tá no fim
os delegados elos Estados se reuniram e comeram um chur
rasco no próprio parque para logo depois recomeçar a fai
na demolidora, O dr. La Hire Gotti, di) delegação paulis
ta, durante a churrascada divertiu a turma com a sua Ver
ue incxgotavel. Implicou, primeiro, com o rabo do cavalo
da eS,tatua do Bento Gonçal ves, recentemente inaugurada.
DepoIs, cantou anedotas de baianos, pernambucanos, cea

renses, discutiu Freud, fez considerações em tômc de anun

cios em jornais, falou dos cartazes da Exposição, dissertou
sôbre quimica, preparando para os convivas um exislosico
c.om caninha, gêlo, etc" desancou o pastor Viorms' e por
fvn contou esta dum mineiro: «Logo que abriu a Exposi
ção apareceu tambem um visitante da terra do sr. Antonio
Carlos, homem sóbrio, bom, meticuloso, que visitou todos os

pavilhões e examinou tudo com muita minudencia. Uma
tarde foi ao alteroso pavilhão de S, Paulo e após percorrer
todos os stands foi tomar um calésinho. Convidado a sentar
se começou a cavaquear externando sua opinião sobre o que
víra, deste modo:

-Visitei tojos os pavilhões, Rio Grande é Iormida
ve]; S. Paulo, estupendo: Minas, colossal; Paraná, encanta
dor; Santa

.

Catarina; extraordinario; Pernambuco. empol
gante; Para e Amazonas empolg:mtes excepto o velho' só
me fab visitar o pavilhão HOMENS E MULHER'ES;
mas nesse eu não vou. porq1le estou farto de ver homens e

mulheres.

.

Trata-se dum pavilhão erguido ao Indo e em situação
discreta para as necessidades fisiologicas dos visitantes [ar
roupilhas, A turma desabou,

II
II

l BgSElILHO_:_� _JI
I�avegação aérea para

Santa Catarina

PARA JOINVILE
200 contos da Loteria do

Rio Grande

Leilão
Terça-feira dia 28, ás 19,30

horas, á Avenida Rio Branco
PORTO ALEGRE, 24· - 74, será vendido, em leilão,

f3eck fu Cia, concessionarios da moveis e louças.
Loteria do Estado, pagaram, ho- Os moveis que são novos

je, em cheques contra o Banco I e pertencentes a uma familia
Nacional do COm{;rCIO, ás pesso- alemã que se retirará, em
as abaixo mencionada�, todas re- breve, uesta capital, p )dem
siJentes �m Joinvile, no Est'ldo ser vistos durante o dia do
c!e S. Catarina, as seguintes fra- leilão.
ções do bilhete 15681, premia
do com 200:000$000 'la extra

ção de 16 do correnle e v€'ndido

--au sr, Germano Trenkwalter,
alfaia'e; 1 [10- ao SI. Vitro Lar
tis, alfaiate; J I lO-ao sr. Ervillo
Strelow, alfaiate; 111 O -ao sr.

LJorge Zattar, empregado no co-Imerclo.
LW'I*H'

.;__'_ '-l'_

A DO

"'. �-...._,__�
- .•=� .

"
... Aposerítàdo
a Pela resolução n. 76, foi pelo

Govêrno do Estado, apos�ntudo

lo sr. Ni ...olau José Garcia, no

p <:) V O cargo de 10. escriturario do Te-

I souro do Estado.
,.... .... r.:;;�..... ��'�"""""--'--:&o., .......r.;r.�r-_-'�""'rs:'WS'''S:'''�r-a"1�2'''1��
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da folia

laticinios da importante firma sulina
Lebarbenchon & Cra.

rõdremes
PONTO FINAL

Vindo cle São Bento, encon

tra-se nesta Capital, o sr. dr.
Roberto Medeiros integro juiz de
Direito daquele Município.

Dr. Heitur Elum

P'ra defunto imoertinente
Que já está cheirando mal
Nestes dias de sól quente
"O melhor é a pá de cal» Dr. R.oberto Medeiros

A MARINHA
VEM AíI

[

I Como já é do domínio pú
b'ico o formidável e alúci
nante cordão carnavalesco

De BlunJenau, acompanhado
de sua exma. esposa, chegou on

tern'o sr. dr. Heitor Blun, ilustre

presidente do Conselho Consulti
voo

Em onibus da Auto ViaçãO
Catarinense chegaram, ontem, do
Norte do Estado, os seguintes pas
sageiros: Gastner Dyer, dr. Alfre
do Costa Leite, Ana Sartorato,
Matilde Carvalho, dr. Heitor
blun e senhora, Doris Bechmann
e Vitorio Osdiz; do sul chegaram:
Emilio Ne�s, Artur Campos, João
S:>deté', Zernardo Nichele, Or
lando BOlto�un:i, Felix Barzan e

e Valter Zumblick.

Flora Bott
OUTR05 PARTEm

Para o norte, em onibus da
mesma Empresa seguem hoje: Ma
ria de Almeida, Luís Abry Juni
or. Kathe Werner, David Silva.
Rolf Steim, Jocio Ferreira e ser

hora, Jorge Frank Hercilio May,
Ademar Prudencio, José Flesch,
Maria Andrade e Oding Hans.

Decorre a data natalicia da
graciosa e gentilissima senhorinha
Flora Bott, dileta filha do nosso

ilustre patricio sr, ceI. Cuido Hott
éliretor da agencia do Banco Na
cional do Comercio nesta capital.Pétra maior briihantismo do A encantadora senh�:'inI--a é

baile de prim �iro próximo, elemento de realce da nDssa ;eu-
que o vitorioso cordão A Ma- nésse-dorée; motivo pl)r que será I VI51TA5

.

rin/za vem aí oferece, terá o muito homenageada pelo crescido D��-nos, hOJe, o prazer da l.
mesmo os v�liosos concursos numero de pessoas de SUl amiza- sua .vIslta, acompanha?o do

,

seu

de outros blocos. do gemtor. ceI. CaetallG Costa, desta-
../li vem os N_alJqis e Toure�- vA Gazela, respeitosamente fe- cado politico e próspero fazendei-

ras emprestarao a festa a am-Ilicita-o. ro eIl! Lages, o sr. dr. Caetano
mação que lhes são peculi1" Costa Junior, abalisado clinico re-,,'
res e ... mais ainda, um outro pnZEm AHOS f IU)E: sidente nesta capitd. � .

blóco, reunindo finos orila-
a menina Wanda, filba do S. s. que conosco entretevl�

mentos do nosso set, Espe· sr, Argemiro Gandra; animada palestra, agrad�ceu-nos'
remos o baile para vermos

o sr, Wolmar Wendhausen; as justas referencias divulgadas.
a enorm� surpresa desse cor-

a ex:ma. sra. d. Eulalia Sou- neste diario, sobre a sua pessoa.
dão cama valesco,

'la de Almeida, genitora do sr.
Somos gratos pela distinção.

FILHOS DA LUA Haroldo de Almeidél, gu;uda-li- PEL05 CLUBE5
vros. Clube R. 6 de janeiro

Realiza-se boje no Cluhe Re
creativo 6 de Janeiro. do distrIto
de João Pessoa, uma animada soi
róe dansant'=!,

Três por dia
Encontra"se, nesta cidar1e, vin

do de Tubarão, o sr. Walter
Zumblick, gerente da secção de
r...... ,.._ ,..., ,.,............ ,.....,.�......".,-.........�r...............

;.i"� ...� L..._����������.

�

R
'.. � Vel:do o amigo Barraca,

� e II g I a- o � Dirigindo altjvo e franco.
m " � Os garçons e a creadagem.
ij .J Lá do Café «Rio Branco».
����� �����f
Posse da nova me-

Informam-nos os foliões do sa adm i n istrativa l
veterano e con1lecido blóco No Cvnsi�torio dá Irmandade
carnavalesco- Tira a mão- de N. 5, do Parto realiza· se, ama-.

O justo orgulho do Moacír-, ohã, ás 16 horas, a pOS3e da Vir trabalhar no comercio
('lue, para gaudio geral, este nova Mesc:. Administrativa desta E deixar a redação.
excelente cordão reorgani- Irmandade. E' o caso de se dizer:
zou-se, visitanáo, hoje, um Antes da posse haverá benção -Barraca virou a mão.
dos nossos clubs. solene com o S, S. Sacramento. T. M.

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

Walter Zumblick

Sozinho conjecturei
Alheio á toda maldade:

-. Proprietario não é,
P' ra Carçon não tem idade,

TH<A A MÃO

A' venda em todas as farmacias e casas

de perfumarias. 4_1
". ��. - .,:�.....

�

.".'" �

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel " Cia. •• Joinvi.le

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa branquissima!.............................B........��..;...�����...

Ç.�\\M yIRGt;l�.J ...-G";)Dt� '?

I *\y'ETlH&(?
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