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o r. stan
ve

o sr·. Adolf Hitler borda
maneira pOffPque deverão agir
ropêus para alUarem o perigo

to.' �

cornentarios sobre
O�3 estadistas eu

de uma guer-ra

a

PARIS, 26 - o «Paris-Soir» publica em destaque A última guerra custou-nos dois milhões de mortos e 71121 flôr da nação, por tentar obter domínio sobre uma popu
hoje um resumo da conversação entre o Chanceler Hitler milhões de feridos. Mesmos que tivessemos vencido, a Ilação rnixta, incompletamente alemã e que não se sente
e a sua correspondente especial. Mme. Titayna, na chan- vitória não teria valido este preço. alemã. A lógica humana é toda contra a guerra territorial»
celaria do Reich. Que estadista europeu tentaria hoje obter exten- Subsequentemente, o chanceler Hitler acrescentou:

A conversação assumiu um aspecto interes-sante são de territorio por meio da guerra? Devemos matar mais «A paz sórnente póde nascer do equilíbrio, isto é, da
quando versou sobre a possibilidade de outras guerras de 2 milhões de sêres humanos pára conquistar um tern- justiça. Uma paz sustentável é en�ão facil de acha: se t?-
européias._O sr: Hitler d!sse: _ .

torio já oCl.lpa�o p.oroutras dois.milh�es_de sêres hLlrr:_a110,;?/ dos trataram ° assunto com sentimento humano, simpatia
«Não existe um so alemao que deseje a guerra. Isto significa perder dois 11111ho.:s de alemães, a e senso comum».

ROMA, 26 -A «Gazeta del Deu-no;:, hoj:" pda manhã, o

Popolo» informa que o Exército
prazer di\ sua honrosa visita o sr.

do Ras Desta está em processo dr. Artur Ferreira da Costa, se

Ja. dissolução. �l: italjani)�, aproo] nadar da Republica pelo Estado

I·
veIl:ando essa CIrcunstancia e o de Santa Catariné':. Realizou-se, sabado, á noite,
efeito �o�al g�e .ainàa perdura 5. excia., após demoradê. pa- ·'onforme fôra .anunciada, a festa

I d_a sua uItuT'a vItona, desen�adea -

l'':!stra, externou-nos os >;eus agra-, que os ac�demlcos pa.ranaenses ofe-
fao. em breve no.va ofenSiva na decimentos pelas referencias, re�:eram a nossa soc1edade.

regIã_o de Gorahal,
_ o�c1e a

.

pro- feitas por e,te diario, à sua pes- Os salões do veterano Clube 12
porçao de forças nao e maIS de sô" . gl1ando da chegada a nossa de Agosto, apresentavam um as-

3 abissinios por um italiano, e C8�itaI. pécto agradavel, ornado com lin
sim 1 por I. Agradecemos, ao dr. Artur dos boquels de flôres. As mêsas

Fcrreira da Costa, a disti'lção dispostas ao correr do salão, da
que nos dispensou. vão áquele ambiente mui�a graça.

Após algumas dansas, ao som

de uma I)rquestra que eXecutou

as canções carnavalescas mais em

tUasDu-se ·voga, os academicos de:am inicio

A SENHORINHA MAIS BELA DO
ao programa, sendo todos. os ele-

UNIVERSO EM 1930 mentos que se fizenm ouvir, aplau-
didos. .

SemPOVODO 'quaisquer ligaçõesA voz

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTIN!-IO CAL LADO JOR
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abono provlsorlo �GUERRL\----
IT L m 1110

o
aos funcionarias

RIO,-Afim de que possam os Ministelit)s providenciar
para o fiél cumprimento da lei 183, na parte relativa á distribuição
do crédito necessario ao pagamento do abono provisorio aos luncio
narios civis, o ministro Souza Costa solicitou aos Ministerios que
enviem a relação discriminada do quantum a ser dispend.do ao PfS
soai do; cada Ministerio, no corrente ano, nos termos da mencionado
lei.

O ministro Souza Costa esclareceu ainda que, resalvados
os casos previstos na lei, têm direíto ao abono todos os Iuncionarios
civis da União sem distinção de categoria ou fôrma de pagamento,
no pleno esercicío das suas funções e cargos, creados por lei com

remuneração fixa e atribuições regulamentares, nomeados por decreto rem as sanções.
do Executivo ou regularmente ar'mitidos antes do decreto nO. 18.
088 de 27 de janeiro de 1628. ASMARA, 26 - As tropas

Os deputados Barreto PJ!ÜO e Morais Paiva conferenciaram do general Graziani dominam com

ontem, longamente, com o ministro Souza Costa á procura de urna pletamente toda a região co.nq�is ..

formula capaz de conciliar os interesses dos agentes postais e te30U- rada. Enquantc boco.lu.nas Jlgeuasreiros das agencias dos Correios, por motivo das duvidas surgidas a I perseguem �fs
a

Idsslmos ,e ras

respeito do abono aos Civis para essa categoria de funcionarias. I Desta, que o�;om .escontMlamen-
O ministro Souza Costa consultou ao Tribunal de Contas te, o chefe Il_lIlItar Italiano prepao,

sobre a legalidade do crédito especial de 80 mil contos destinado la as �lIas reservash �rgamzafdo
a atender ao pagamento do abono provisorio aos hmcionarios CIVIS. o. exefrcllt� que marc ar�, �dm dO edn.Slva u mmante, rumo a CI a e e

Harrar. Ha no exerc.ito do gene
ral Graziani uma coluna ellCíirre

gada, exclusivamente, de rccclher
prisioneiros e mandar para a rela·

guarda o material belico abando
nado pelos abêxins.

ro� /I,' 26 -":-A 11 .

" '''1.-\., di. .s rnu neres

ital.anas resolveram fundar uma

foram mortos e fericos por ocasião
da batalha, que durou três dias,
na região de Ternbien, no figré.associação ccntr a as sanções.

Essa a: s ciação se encarreJ'u á
de ensinar como lavar sem sabão,
corno limpar sem nafta e como fa
zer comidas sem carne. Nesta ca

pital ha grande entusiasmo F .

.::la
nova a3SO iação feminina, qUE'
durará somente emquanto persisti-

Senador
Ar"tur' Cc�sta

. -J

Aniversario
da fundação de
São Paulo

I Irnponentes comemorações
!�
"

o

s. PAULO, 26 - A cida- muito lindo mas o calor sufocante.
de amanheceu com um asrécto O general João Gomes, ao

festivo tendo-se realizado impo- chegar no Hotel ESplanada, falou
nentes festas em comemorações aos» Diarios Associados», deda-
da fundação de São Paulo. ralido:

A's neve horas realizou-se a -«São Paulo deve estu orgu-
mi5sa solene na capéla da C Ilte- Ihoso destes 363 anos de traba
dral ainda em construção, assisti- lho proficuo e nncessante. Pou
da pelo governador Armando Sa- cas cidades do mundo pódem
les'e altas autoridades. ufanar-se de um progresso tão

A grande parada da Aveni-, con!inuado, como São Paulo. O
da Paulista foi uma solenidade im- Exército está grato com o grande
ponente. No pa\lilhão próximo gesto do Govêrno de São Paulo
ao Trianon estavam os srs. Ar- distinguindo-o com tão alta ma

mando Sales, general Jo�o Go- nifestação de apreço, exatamente

mes, ministros Macedo Soares e no dia de tanta significação para
Vicente Ráo, altas autoridades o povo paulista e para a historia
Plilit�res e civis. O dia estava da nacionalidade.»

ROMA, 26-As últimas no

timas noticias do quartel do gene
ral Graúani informam que toda
a região ao redor de Neghelli,
numa distancia de 45 milhas foi
desembar..lçada das tropas abeJ_ins.

O MORTICINIO NA BATA
LHA DE TEMBIEN PORTO ALEGRE, 26-

Realizou-se ontem o enlace
matrimonial da senhorinha lolan
dR Peràa, Miss Universo 1930.
com o capitã,) aviador Home.ro
Souto de Oliveira,

ROMA, 26 - Anuncia-se,
oficialmente que mais de 5.000
etíopes e 743 italianos, entre sol
dados metIopolitano� e nativos,

Politica
& Politiccs

DIRETORIO LAGUNENSE
t..RISTI UANISTA

FURTOU UM CAVALO
Antenor Jo�é Luiz, de côr

branca, com 27 anos de idade,
solteiro, re. idente no distrito de
Coquerros, foi, ontem, prêso pelo
sub-delegado de Policii\ de João
Pessôa e recolhido á Policia Cen
tral, por ter furtado um cavalo.

GAROTOS MENDICANTES

Foi organizado em Laguna o direto
rio munícípal aristílíanista, ficando
assim constituído:

Bernardino Guimaraes, presidente;
Flavio B. Souza. secretarie; Antonio
Rocha, vice-presidente; Vitorino Bertí,
tesoureiro; Dario Rocha, Hílario Cos
ta, José Pereira Amaral, vogais.

Triste, desolador, e que nos dei
xa a alma dominada por uma

emoção profunda, é o quadro que,
a c ida passo, se nôs apresenta
ante as vistas: garôtos, maltrapi-

Nos municípíos de Bom Retiro e lhos, sem diretriz, esfomeados, ex
Biguassú foram reorganizados os di- tendendo a mão á caridade púretoríos liberais, ficando assim cons-

tituídos: blica, imp lorando uma esmolinha
BOlVI R�ERO,--Quirlno Nicolau por amôr de Deus!

Kretzer, Gentil Víeira Bor, e. Manoel São êsses petizes que, deviam
P'rz, Arno Oscar l\�eyer. Ricardo estar fr equentando uma escola, for'Tamhn, João Francisco Goedert, An·· mando o SeU caráter, 1. sua CU)tonio Emiliano Sá, Paulo Schlíchtíng,
Iordíno Coelho, Edn U ido Ribeiro e tura, que o destino jogou ás ruas,
Alfredo �i[ontellegl'o. sem této e sem pão. São êssas
�:BIGUASSU':--Romão Francisco de inlelizes creaturas que trazem dês
Farra, p. e::í.knte; Aníbal Alvaro da de o berço, tão cê'do, Uh] destino
Silva, vice presidcnle; Jorge Acalber- d S Ique nos C04i óe. ão ê CL, os ga�to Rosa. secreta ia; Líberato Joaquim
de Carvalho, tesoureiro; MarcaI Ma- rôtos-errnoleres, os coitadinhos que
noel dos ÀDjO::;. João Romão' Sarda. vivem da carioade pública, que
Fitminb Veri�slmo Bernardiao, Geral- saem á rua rogando, suplicando,
,',iao José d'Avila, Alfredo Silva. Fran- mendigando o pão nosso de cada
cisco Roberto Silva e Leopoldo Freíberg,dl-

- -I � d P ,·f·:{ n rblícam l' ia, ta vez para repartirem com 05

I
eX-L iere .0 ame o ",epr." rcano au.r- . 1

f'---O diretorío do P. L d'3 Tubarão mamnnos que rcarn em casa otan-

preenchei as vagas existentes com I
do a DeUS por uma bôa colhei

os seguintes nomes: José Nicolau de ta.
Carvalho. TO.U1a.z Gomes, Frederico Garôtos desprotegidos, que a
Kurten, lVLL10e1 Brígído, Leopoldo rlIa- d d'es rta tomou-as a si !)ara a ne-DOe! Firmlnl0 e ]anuado Alves Garcia. .

gra sína que estão cumprindo,
Garôtos de:'erdados da sorte,

que não tiveram e não tem ale
gria em casa por lhes faltarem o

pão!
Gílrôtos srmi-nús. cobertos por

farrapos de fazenda péssima, que:
olham, com tri�tezd, a felicidarJe

A festa dos (.hs outros, das crianças ricas que
têm com fartura o pão, a lOupa,
os brinquedc�!

Garôtos mendicanten, que vi
vem na mais negra, hedionda e

desesperadora situação de vida!
Nos jardins, nos cafés, ás por

tas das igrejas e cinemas, lá eslào

êles, rog: ndo para comprar pão!. ..
São êles, todos nós o sabemo:>, �

tarIlbem, filhos desta grande Pa
tria "que jamais negG'u a quem
trabalha, o pão que mata a fome,
o této que aga.alha"-ao dizer
do grand�; Olavo Bilac- e para
eles, esses' filhos do infortunio,
que devem03 nós volver as vistas,
lembrando ao Govêrno que urg�
a construção de uma casa proh�.
sional, oade possam aprender
algum oficio que lhes garanta o

futuro!
Assim, os garotes-pedintes, os

miseraveis petizes, os desherda
dos da sorte, teriam esperanças de,
no amanhã d:! súas vidas, ser(m
cidadãos úteis 6 Palria e á Faml
lia.

-.

Diretorios liberais

Candidatos a prefeito
Para pleiteiarem ,IS deÍí:õzs dt; pre

feitos municipais foram escolhídos pelo
PatUdo Liôenl maís o� seguíntes car.

didatos:
de Bom Retiro: Alfredo I'Ilontene

gro e de Canoínnas: A1iilôr Cáries

Aca,le2j��icos
Paranaens(�

Terminados 1S numeros de
cantos e declamações, as dansas
foram reniciadas. terminando a

soirée, sempre num ambiente de
muita alegria e cordialidade, na

madrugada de domingo. CESAR AUGUSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desaurias Aumentados
Educação BEIRÃO BOM RETmo

W

Graças á boa vontade do Diretor Cipriano José
De ha muito fazia-se ne- Governo do Estado varias I

cessaria uma revista que pro- cidades do interior �ão dia «) S��1ll Geiul�fJ I
pugnasse pelos interesses da a, dia sendo melhoradas, con-I 'iM

RIO 26 - Em sua reunião 1807-A capella do 1?_ibeirão-Por acto desta data, o
classe de professôres. sideravelmente, em vários ra- VI;iI a�'fl!gaS de ontem, a Comissão lVlixta de povoado do Ribeirão, que faz parte da Ilha de Santa Catharina, é

Não se podia, mesmo con- 'TIOS da adrninistracão Tabelamento resolveu as seguintes elevado á CapelIa curada, com a condição do povo da localidade
caber a instrução catari- Agora, em Blurnenau, além pacifi I��,� I"'á O alterações n03 preços dos generos: contribuir com a congrua para o capellão, Dois annos depois, isto é,
nense, que é uma das ma:s (ta �êde ele agua e exgotos, e E1p c� rte feijão branco $600 para $800; em 19 de Janeiro de l809. foi o mesmo povoado elevado á Fregue-
desenvolvidas do Brasil, sem esta sendo feita a canaliza- sabão marmorizado, branco e TO· zia, sob a invocação de N.Scnhora (h Lapa, do Ribeirão.
um orgão, sem uma revista ção do Ribeirão Bom Retiro, I RIO. 23 _ Uma delegação sa, de 1 $800 para 1 $900; sa- 1817-Fallece O marque: de figlliar-No Rio de Ja-
que pudesse mostrar os tra- no trecho compreendido entre composta dos srs. Arnaldo Guin- bilo virgem, de $900 para, . neiro, íallece d. Fermndo José de Portugal e Castro, marquez de
balhos que vêm realizando a rua 7 de Setembro e o Rio le, Herbert Moses, Alaor Prata e

I $000; carne de porco, de Aguiar, ministro de d. João VI, com quem veiu para o Brasil em

os nOSS:Js educacionist.is, que, itajai-Assú. (cl Newton Cavalcanti, esteve no 2$700 para 2$800; toucinho 1808, Convencido por José da ::)ilva Lisboa, depois visconde de
s-rn íavôr, são todos verda- O sr. P�e�ei.to daquêle pro-i- Pa!acÍo Rio Negro, cm Petropo- fresco, de 1$800 para 3$000; c Cayru, aconselhou o então princip« regente a abrir os portos ao com

deiros abnegados pela grande �:�ro mUl1lClplO, assinou, ha I lis, pedindo o auxilio do governo
baixou o preço da manteiga sal- mercio das nações amigas

causa que abraçaram. c.as, �lm cont.rato com o en-: para a delegação esportiva brasi- gada ele I a, de 6$000 pua 1835 -A república de Piratiny -Em Caçapava, instai-
E, agora, está no prélo, gen.helro-arqUlteto Gustavo lleira que irá a Berlim disputar as 5$400; da manteiga salgada de la-se o governo da t(epublíca rio-grandense, depois chamada Repu

para saír á publicidade deu _ Bleícker, o qual já iniciou no Olimoiadas. 2a, de 5$400 pera 5$000; da car- hlica de Piratiny pelos legalistas.
1�O em breves dias, a Revista dia 21 do corrente mês, aque- O' H. G.:.:ulio Varga� mostrou ne ftêsca d: 1.'1, de 1$000 par., 1850-0 presidente dr. João CoutinllO--Tendo sida
ae

.

Educação, dirigida p.Io I 'as obras de acôrdo com as estou perfeitamente contrario ti si. 1 $700; da carne Irêsca de 2.<1, nomeada, por decreto imperial, Presidente da Provincia de Santa

cSfo.rça,do professôr Antonio I pl.all�as aprovadas, pela co- tuação de miseraveis lutas e intrigas de 1 �,700 para 1 $400. Catharina, o dr. João José Coutinho, as iume elIe as [uncções do seu

I�uc�01,;11�S p�,t,or, I d�l 1 a, Cir- \ m�s�ao =, engen�e,iros cl r.s, na c\'mpetiç.ão dos esportes nacio- elevado cargo. O dr. João J, Coctinho foi o administrador que por

CJtl.,CI,çao t..SCOlal. ,
Hal o!do I cdcrneiras, G I J naes e prometeu, dentro de três

------------ mais tempo dirigiu os destinos da terr a catharinense.

,ReJlls{n de Educação; que Fausto de Souza e Celso Sa- dia, através do Ministerio EduC".i1- lntrasigencla da França em
189J-E' instituido o casamento civil-Em decreta

l'?de bem ser chamada [?e- les, __?s quais, numa dernons- ção rCSpC)l1dCT ao pedido qn.;: lhe relação á Alemanha desta data, sob o numero 181. o Governo Provisorio da Repllblica,
vista do Professor, tem farta tração de simpatia aquela Un, I foi feito. promulga e põe em execução a Lei do casamento civil. O decreto

COlaboração elos nossos ho- da ,cidade, prestaram, assim) I A delegação saiu animadissima, LONDRE:;, 24 - A Frac- acima referido era assignado pejo Ministerio, então assim constituido:
meI1S de letras, colaboração maiS um serviço relevante 8. dada a acolhida e o interesse com ç'J continúa íir ne no seu véto em :'AanoeJ Deodoro da Fonseca, chele do Governo: Manoel Ferraz d�
C:·sa de aS�L1ntcs pedagogi- Prefeitura d�q�lele municipio. I

que foi r�cebída pelo cL-.::.:! dE< rebç10 à proposta britanica de Campos S<lllcs, Dêmetrio Nunes f�lbeiro, Aristides da Silveira Lobo,
(OS, e, particularmente téc- Segundo Informações que Narão. convidar a Alemanha a partici- l�uy Barbosa. Benjamin Constant B_1telho de Magall,ãts e Edua·do
n:cos, 'colhêrnos, será construido, no E' sabido qUi� o sr. Getulio pu da conferencia naval de Lon- Wandenkolk.

FIguram, como colaborado- terreno que á Prefeitura Vargas, apreciando a situação do dres, porque tal frito importa aos

res, segundo estamos infor- doára os srs. Walter Werner I
esporte nacional. teria até sugeri- francêses o reconhecimen�o da anuo

"------,

:�laclos, �s S1"S, professôres e Alberto Heusi, um jarLlim. I do discretamente uma formula pô.- laçào, por parte da Alemanha, do \li (11 ......1 I �.
.

Ue Henrique do Silva Fon .. embelezando ainda mais a Ira um acôrdo. Tratado lh Versalhes. �,lI�SO &me maSUljlr._1tWInoff e �

i s, Altino Flôres, Luiz Be- e:1Cantadora cidade de Blu-: AnJ8:,hã o pre�idente da Re- CarII iS 1Il'1� I
i ri) P rr�I'Or1cSaa ca-

terrba da Trindade, Elpidio menau, ! publica receberá os srs. Arnaldo NavG lnre ...

.

ar asa, Laercio Caldeira de f;'l�ii'- J'Guinle e Luiz Araf'ha, devendo i- carn'aval
Andrada e outros. ���ieingantz 'liatar do caso. i feito ( RIO, 24 - A proposito da

.

Rel'ista de Educação, além�� \ RIO 24 __ Em torno da personalidade do sr. LitwinoH
de

1
esplcr:.dlda colaboração I O AZ � lO <CO!! De Iegado de El..... �"·Ub,..itl'tul'Ç�I) ao sr. tenente' prOlbi.-�o de mascaras n� o só du-

os jornais lembram que o atual

pe::'lar-o!2;ica, é ilustrada com··
L..il' �

i
a r'agu ,ar

U �-

t
:r

I '; d'
mini�tro das Relaçõ(:;s Exteriores

�'I'�J 6" Lf'" i f"
.' Ch�" pe'U..t:�,...J Leonidas Cabral Herbster,-que rao e o carnava como alguns las d S "', . 1 d

.

'- lL ,-.-,) lXam O citas da VIda ')o... � t .fi IH 'i d'·· "I I
os oVle" cUJo veroa eno no�

escolar que vêm assim mui- p O G " vinl�a ,exercendo com �roficien�ia an

eSh f ld
VIOI e

I.
l.rgm um

,apedo I me é Pertz tem uma folha corn-

to (' .

'
.� d' roeu rem overno do Estado nomeo'l e acdlcação o carao oe prefeIto' ao c e e e po ICla encontran o I d '

."

Ad"
. �oncon er par a O eser'- Ald F

.. I ,'"
d

' - O
.

- f' I·
a 'UJISSlma ntes e mInistro a 5ua

VOlVI' t
.

t 1 t I I' NO SEU
o tc.nellte o ernandes, paHlI mUl1lnpill

de RIO Caç'l or,- fOI repercussao. capltac e mto 'lt· f 'h dmen O In e ec ua ( os J d 'I M·'ll 'd - , -
u lma açan a ao tempo o cza�

1 ,. "d'.� d h " I
exercer o cargo e de egado d ...

' no:neado o ST. Carlos 5oerança, u er em conSI eraçao. a razao.
f

'

I ·dJ.!.JSSOS de.- h.-a os omensdo ��""�._,....... ..-�,,,_,�,...J .,.. I'·
." "..' - "I "d·

nsmo OI estar enVOVI o em um

" ,.�t' ,. \. "" U. CN.' •• '4�"."'. t,:;;" C" O, P'> lCla no mUIllClplO de Jaraguá,. prestigIOSO pol!tlco. I que expoe ague e verperllUO Isse
I' - d d B,,1agJ:j eno_ .�!(�St'hre®����I');)_.S»>.��i- "i,. r,<í" r.(f>;>ffi"_'r.;<r"tõ!��f@,�@<i:��� •

. ' , , assa to a mao arma a o anco

Assim a nova I'e
.

't
., ������i�'''.;.r�'���Tl.$�� ��ç���@������� I

que oportunamente pelmItna .)

I
rIa cidade Tjflis aI' d t .

.' VIS a VIra � � uso de mascaras,
' em, e ou ras

pi c,encher uma ,grande lacuna ��

I b
�

.

� 1-- _._ '""'P'....

.

em falcatruas de mehor calIbre.
e �aí oportumdade a que�" I t U liít I � I I
mUItos mestres se dediquem '"w "

..' ; '<iI:� I E
li I "'"

F.I

1'---com �t,l,nôr e desv�lo, ás letras; i� ". I P IIenS ia Fazer u b
��oltdIflc(mdo maiS e mais a �1.('�

_, 'lO.'.....""';;;I"Z""'.""_�_N .........., WM'H ......�....... �llf.) II tw!. m om

sua cultura. �:� m �if anuncIo e com am ..

Lei��D � �10 =1 ola .diVUlgação só na
fl!il1lII �� � I J{�� A Gazet��� �;oJ1 �

Terça-feira dia 28, ás 19,30 G •
horas, ,l Avenida Rio Branco I PORTO DE IMBITUBA (servido semanalmente pelos vapores da Cia, Costeira)
74, será vendido, em leilão] ,

m:Jveis e louças.
Os moveis que são novos

e pertencentes a uma família
alemã que se retirará, em

breve, desta capital, pJdem
ser vistos durante o dia do
leilão. I

l
----,._'

.'. ""�4

Pela nossa

2

11isi:oria

o
G
• AntiepHeptico
G Barasch RIO, 26-N" Seção Perma-
• nente do Senado foi lído .um te-

O Pedidos: legra_ma da Assembléia Legislati�
., Nas farmacias e droga-

va do Maranhão protestando con-

!

I
rias, em vidros grandes e pe-

tra a atitude do sr, Aquiles Lis·
V C ·d d

. bôa, govçrnador daquele E�'j'ado,
� quenos.- UI a o com Sl� -

..

d
'

�ff ml'lar e nome ·d I
nao permlhn o a pubhcacào, no

,f;� pareCi (J. D' . 01./::' 1 d d�jlli laTIO 'J lela, os atos o Le�
� '''''

�-,-� ,gislativo.�� ngtdlWD���_�"'��_����������������v����������_�_=F=.e= ttMi#wr-#b§ ± i

os preços dos gene
ros

Díraçã«.i de D. RAMP§NELLI

COMPLETAMENTE reformado, este grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento possi lel, com sadias e variadas refeições, dis
pondo de ótima e bem irlstalada. 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��ria própria.

C::ornpromis
S(�S Externos

Esplendidas praias de banhos

O Govêrno do Estado acaha
de remeter, por intermedío da (
Agencia do Banco do Brasil, nes- t)
ta praça, o equivalente de U$S m
30,864.70, aÍ} cambio oficial de •
í i $840, para atender ao pélga- G>
mento integral do coupon a ven- •
Ctr-se no dia lo. de Fevereiro �
prcximo, do emprestimo de 1922, �
contraído com os banqueíro5 Hal- G

I

sey, Stuart & Cia., d� Nova �
Yode, na fórma estabelecida pelo �
Decreto Federal n. 23.829, de
5 de Fevf'r(�iro de 1934.
�';'�.'l'���

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA OS VERAN!STAS

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

comunicação com todo o sul do Estado

A TRES HORAS DE FLORIANOPOLIS PELA ESTRADA DE RODAGEM,
VIA PAULO LOPES

AL.I
-----

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 24 DE JANEIRO DE 1936-S. THIMOTHEO

CONFLITO DE AUTORIDA
DES

ANIVERSARiO DA
tundacão de São

Paulo

hIO, 2t - Afim de tomar

parte nas festas comemorativas do
aniversario da fundação de São
Paulo, que transcorre amanhã,
decolaram ontem do Campo dos
AfullSes, com destino ali, dll:l5
esquadrilhas da aviaç10 militar
sob o comando do major Anto
nio Alb-erto Barcelos.

CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 44,
RIO DE JANEIRO, soHren
do ha mais de quinze an�

nos de fortíssimos atagues
epilepticos, declara. achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curado de todas as mani

festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros

, grandes do

MA -MAGALI

IVlag�1i
/"'

SO .., a mel�'6i.or manteiga ta O nlelhor queijo L\po10- saboroso
F-abri "as d,�'1:

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO le'barbenl\hon &
_1_

DO NORl E--PRODUTOS SUINOS, EM BRAÇO ;" ""
DO NORTE

7

End. Teleg. A P O L O

ia. Caixa Postal, 75

L A G UNA
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A GAZETÀ-FLORIANOPOLIS

A Gazeta Indica:
Médicos

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica clrurglca -operaçõe s

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente aR. 1rajano,51

P'icne 1.618

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

Dr. Miguel
BI::>abaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemonhoidas: - Tratament o
sem operação e sem dôr

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

Com t.d .--R. joão Pinte, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Clinica de Crianças-e-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-
ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:
Das 9 ás 11
Dos 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

GARGANTA- NARIZ - OU
VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Forrnnõo pela faculôa�e õe

me�icina õc Universi�a�e õo
Rio ôe 1aneiro. Ex-interno,
por concurso, ÔO Hospital ôe
I?rento 50e orro e õc Assisl'en
ele I?ublira ÔO RiQ õe 1aneiro.
Com alguns anos ôe pratica nos
sarvtçes espectcltznõos no I?ro
fes5iior 5anson, no Rio ôe 1a
nelro-vnc I?oliclinica ôe Botafo
ga _. no Hospital ôe 5ão 10ão
Batista õo Lagôa e no Hospital6affre··6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta, II
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propna,
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La

Porta-Fone parecular 1246

Dentistas
Luiz Freysleben
rir urgiãG Denti sta

- RUA DEODORO, 30 -

AdvogadiDs
-----

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João. Pinto, no 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

__.._....... ..... t

Dr. Pedro de Moura Ferro'

tório de advccacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhoJIP� 1277.-

Caixa Postal, 110.

TELEI?HOHE, 563

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-·Rua 1 5 d�
Novembro n. 50

{Eôlfirio I'ulxc Agricolo)

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

Gonzaga, I
E

�Dr. Osvaldo Silva
Sabac:k

,
I

ADVC'GADOS

RUA TRAJANO, 33

ITelefont-, .1287

-.

:_:= Dr. Renato=

I==Barbosa==
ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.) IFone 1325-Aten.:le cha-
mados para o interior.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funOaOa em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
ralxa postal129 Tel. auto 1004
Codigo Ribeiro End. Telg,

SIMONE
Tvpographia, Estereotyplaencaõerna,.ao, I?autação, Trabalhos 2m AIto Relevo IZtC.

o dr. Cesar Avila, ausentand?-se por do.is mêses, despede-se de seus amigos eclientes e avisa que seus doentes ficaram aos cuidados dos drs. C. COSTA JUN!OR, MIGUEL BOABAlO e AUGUSTO DE PAULA.

10-7
II

-

Empl"eslima de
CctJnsolidaçâo
do

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

Juros 5'1.
Com sorteios em Junho e Dezembro

PREMIOS
EM JUNHO EM DEZEMBRO

I de Rs. 500:080$000 1 de Rs. 1.000:000$0002 de Rs. 50:000$000 1 de Rs. 100:000$0001 de Rs. 10;000$000 1 de Rs. 50:000$000 II1: de Rs. 1 :000$000 2 de Rs. 5:000$,000330 de R�. 300$000 21 de Rs. 1 :000$000
330 de Rs. 300$00G

A venda no

Banco do Brasil

o Guia abrange os seguintes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.
Informações gerais sobre a divisão politica, administra

tiva, religiosa, repartiç ies, impc+os etc.-Indicações uiels :

Serviço postal e t<:lp;,_afico. Horarios e preços de passag(nsdas companhias fC"i"viaria�, 1,.1' "g:lção rnaritima t: aerea e
em prezas de transporte terrestre e f1'lviaI.-Medidas,

B. OS MUNICIPIOS.
lrformações gerais:-Rc:p?rtições publicas, Associações,Institutos, Hospitais, Írnprensa etc.--Indicações uieis: Meios

de transporte. Planos e talwlás de transportes marítimos,
terrestres e Huviaes. Distancias quilométrica.C. inDICADOR GERAL DO COMERCIO, D,\S INDUS
TRIAS E PROFISÕES.

I A Capital-II Os Municipios na ordem aIfabetica.-III Anunciantes fóra do E�;tado.
D. INDICE DOS ANLNCIANTES.
O G· 5 do Estado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa lima simples compilaçãode anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor
na indispensavel ou util para um indicador seguro do co
mercio, das industrias e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente,

"

Acaba de sair do préloA 2a. EDiÇÃO A TUALISADA DO
Guia do t�!:,tado de
Sant� (1;a'tarinQ

Editada pela LIVRARIA Ci!NTRAL de Alberlo Enlr••florianopolis • raixa Postal, 131 . Telefone. 1420 . 5. CatarinaEnô er-eço T'z l zqr.: "Entres"
LIVRO INDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA

GRANDE UTILlDA DE INFORMATIVA
PORTATIL E (l)MPLETO

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO
asPreço do Guia com (; mapa

Farmaceutico
com diploma registrado no D. N. S. Publica e na Direto
ria de Higiene deste E.skdo, aceita responsabilidade técni
C8. de Iaunacia ou de especialidades farmaceuticas.

Cal tas para Farmaceulico, na Redação deste Diaric ,

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada 5'(. ala'.
C[C. Aviso Prevíoôj, ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

3

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro O, Tereza Cistina
AV�NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331

TE4EFONE, 3-1900
End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de .Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ 8

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

Confie a execucão de seu projétoá um bom arquitéto.
ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇOES PARA
NOS .ENCARREGAR DES�E SERVIÇO

Pre60s modcos

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cous, Mafra, 10 (sob.) I

Fones 1631 e 1290
Dr.ArminioTavares, =,;-=;-"--;;,,.=::::;:=�
Especialista em molestias de .Jes. Salvio de Sá I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

��8�8��������������g��........ '-""'--._

Accacio MO-!•

re I ra tem seu escrip-

A CAIXA LOCAL do Instituto de AposentadoriaPensões dos Comerciarios, afim de desfazer provaveis duvidas sob
a interpretração da lei n. 159, de 30 de Dezembro de 193
publicacada no Dia�lO Oficial de 6 do corrente, comunica a
aos interessados que, de acordo com o art. 13, § lo. da mesmlei, os li empregadores II atualmente inscritos em virtude do ar60. do dec. 183, de 26 deDezembro de 1934, e que não quizerem continuar como associados, deverão notificar por escrito aInstituto, dessa resolução, dentro do prazo de um ano, sem direit
a restituição das quotas já pagas. Essa modificação se refere um
ca e exclusivamente á pessoa fhisica dos ti

empregadores n
e nãrá pessão juridica, que a razão social representa,

Poderão assim os II empregadores II deixar de sêr associado:do Instituto, ficando contudo nos estritos termos da legislação Vi
gente (regulamento aprovado pelo dec. fe�e;al n. 183,) obrigadosao pagamento da contribuição da empreza igual á contribuição dosassociados (ert 2.2 letra b do I�eg, citado.]

Os comerciantes sob firma individual e os sacias admnistradores ou gerentes das firmas ou emprezas comprehendidas na
especilicaçço do art. 70. e respetivo § 20. do dec. n. 183, de26 de Dezembro de 1934, terão o prazo de um ano para seinscrever como associados do Instituto (art. 13.)

Os comerciantes a que se refere o art. acuna citado e
que vierem a se estabelecer lerão o prazo de seis mezes para esiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;m;;;;;;jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii":: sa inscrição a contar da data desse estabelecimento art. 13-

�������� § 20,)
Dr. Ric�rdo �IGottsrnann r,

Ex·chde da clinic-.. do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especiallsla em cirurgIa II

geral �
I alta cirurgia, ginaecologia, (do-IIenças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema ner.voso e

Ioperações de pla"tlca

CONSULTORIO·--Rua Tra-I
jano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Banco de
Crédito po.
pular e Agri
cola deSan
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. lida.)

Rua Trajano n. 18
(Edificio próprio]

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

'ti.- ... 1-0. ..t.\o- .... • '.
'", ..�

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA U�IVERSIDADE DO RIO

DE JANEIRO
-

ti Rua Felipe Schmidt n. 2
lO 1

1°•••080 ••••••
Instituto de Aposentadoria
Pensões dos Comerciários

Instruções N.1

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

MAJESTIC H O T E L
Proprietario MIGUEL DAUX

Estabelecido com excelente predío de contrução moderna em cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos com janelas para as ruas Trajano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em cio
ma do 30. andar, com admiravel vista para o mar
e cidade.

TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM
Diarias a partir de1o$ooo
O MELHOR HOTEL, R. Trajano, 4FLORIANOPOLIS Santa Catarina

s
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NO ESTADO DE SAN'fA

I CATARINA:
I

L\raranguá-Jaime \Vendhausch
Anitapolis-Anibal Pa:;s
Angelina-....Armando Schmidt
Biguassú- - Heitor Campos
Blumenau-> M�í.tjniaQ:) Hilario

���!llf��f���-===-==����;� Bom Rei:i:'o--Jc:aquim Simões

� � Canoinhas--Pedro Terres

."';'_,').' ��.� amaval '!I�firF �i a�, C.ru���iro-O�va1do.Pereira
,.

'

.. I\''''� Ql � I Ki el 'fl/ tJ;i � '\fi � il � vJ g� lí1 l�� CuntIbanos-Enedmo Rosa
et;. �'��. �""""_..m,;; m"",;,,,=-

���.."
I Cresciuma - Oinorah Alvesw � �

f��, � <;; I Caminha� . �
:�::% � Para celebrar com pompa � magniticcncía :�� t Ttajaí--Evilásio Heusi
�*j a eletrizante chegada de Momo i, a sempre pre- I Joinvile-Xavier Schenk
-;,1:" ferida CASA DAS MEL\S, adquiriu forrnidavel Lages--Hossanah Neves�(.:,1
'�J stock de artigos carnavalescos. Laguna-Franci&co Chagas rvle�
�!%' E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico chado
�.t,\, I para todo o Estado de S3nta Catarina, dos aía- Mafra-Pümpilio Claudio
El] mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO· Nova Trento-João José Arche
'*� DO Mt::TALlCO, RIGOr r.rro, PIER -o � e PIER· Orleans-Edçar Matos

� ROT METALlCO, CONFETI e SERPE!'·']TINAS. Porto União-o Hérnlinio Miles
USMra e h0í1�9Ud�ide, ptJis� 00 �b'�r· I tA\1 Para os revendedores do interior chama- Rio do Sul-Aristides Melo
illot; $��l P�'tl$��i@iil1:jjiG� pe!� Pi!ílV@,I[:'fjmosaatençãoelequetodoequalquerpedido São JO:::é-José Costa Vaz

i" .... " __j ��� �1 deve ser feito diréta.nente á CASA DAS MEIAS, �'11 S:_ Francis,co Guaracy Goerresen

b'
,

�,� t\1 que oferece grandes vantagens. �1��?Joaqulm-João Palma
tr� �� 2 � fljucas--Osvaldo Ramos

����S�..
---------_·���eG.e����� f'&it���l;m ��i.��&� Tubãrão-Joaquim Faracc

,. A�A�:::rA

Rua Ccnselhetro I\�afa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRi\FICO ALLJANÇA

Escritórios SI11 Lagu na ltajaíe

}'LORIANOPOLIS

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

PRIMETRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

At ntoe berot Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

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

ma iorc s lucros

Caixa Postal, 43

Ag�n.caa Dde�'tAr�a d� PUw

bljcaçõ®s, ,COIT1, séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue' a carta patente n. 112

I
I
F"ot"'i'"Y1Jdavels sorteies propri@s, tros VelEiS

por semana, tcdas as f,��t.m·
das, ter�!s e sextas·felraw,

Extração eem glob�s de crIstal.

ANO
SET\'IESTRE
rWh1ESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

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

A. correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

núncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
ren te J��y� C�nado.

t:l�lta9ã�, Admnls�ração
e Ofi�hiaa

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Ag�m�t1$"�y;�rresp�m!Gntes
l-orto Alegre - Dr. Arvonio

Bottini
Curitiba-Pelrarca Ca]lado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__! Ú,AZETA-FIorianopolis. 27-1-1936
Si bi lografla

Que dizem do livro?
.

RIO 24 - De todas as partes estão chegando
oferecimentos de técnicos e capitais estranjeiros para a

«Aqui têm os leitores exigentes exploração do petroleo brasileiro.
a obra de um mestre! Proveto)co- Anuncia se que os anericanos, alemães e japonê
mo. os que mais o sejam, na arte ses são os que têm revelado maior interesse pela explo
de escrever, deu-nos o P. Huberto ração desse produto do sub-solo.
Rohden, conhecido e apreciado Anuncia-se agora a descoberta
escritor patricio, a }hi�toIia evangé- riquíssimo no Paraná.
[ica, a vida clt Jesus, envolvida-
num primor �é' literat,Ufa. �esta:lAgradeci'll Iobra, do festejado escntor, sao co- .I.
medidos os vôos da fantasia. Não men "o
desce ao inverosimil, ao chato, ao
vulgar. Num estilo elevado, numa

descrição imaginosa que encanta,

vai êle pintando quadros seduto
res, que envolvem a doutrina e os

milagres de Jesus. A leitura em

polga! As páginas Jesus e as mu

lheres, Jesus e as crianças,A iram

fif!uracão, são de um lirismo en

c:ntacÍor!. .. Auto! dO! apreciadissi
mas obras, mostra êle na presente
todo o vigor do seu .rcbustissimo
talento ...Vejo, finalmente, satisfeito
um dos meus ideais: o Evangelho
lido e apreciado pelos que de tão

alta doutrina têm absoluta necessi

dade».

'R..io, /925 Dr. Perillo Gomes
(membro do Corpo Consular) Florianopolís - Rua

.A..

COR? RESFRIADOS?

G-U A R A I N-'-

A mais moderna, original e

completa biografia de Jesus
Cristo, em vernáculo, é a re

cente obra do P. Huberto
Rohden, intitulada: JESUS

NAZARENO

Rio de Janeiro, maio /935.

(a) P. João B. de Siqueira
Censo; da Cúria e7óletr*olilana.

«Um grande e grôsso volume
de mais de 500 páginas. Porém,
um livro que se lê com agrado e

proveito. E', digam0s, uma historia

romanceada da vida de Jesus, ri

gorosamente calcada sobre os tex

tos evangélicos e deliciosamente
escrita em estilo despretcncioso,de
uma encantadora singeleza. Conta
dos assim, os episódios da vidll
do divino Mestre se nos apresen
tam com a�uela força pcrsllh�iva
e aquele poder de atração das al
mas com que, ha 20 séculos, ar,

rasta'ia as turbas e conquistava 05

Imperios. Este formoso livro está

odo impregnado de verdadeira

unção.Em seu autor sente-se aque
la nostalgia dos céus, flue consri
túe um sinal de predestiné'ção. Só
mente por este aspéto o novo livro
do Padie Rohden merecia ser re

comendado cakro�ame,ltc. Poi�

ninguem ignóra que as almas,hojc
em dia, padecem de uma triEte
debilidade na sua capa0 dade dt:

amar, e de amar-parece incrivel!
-o Senhor dos nossos destinos,
o Anjo Consolador de nossos co·

rações.
Em seu Jesus Nazareno o Pa

dre Rohden repõe as almas 110S

caminhos orvalhados pelas lágrimas
e pelo sangue do Redentor.

Retempera a fé enlanguescída
do nosso tempo, recordando a ví
da heróica, ó amôr sublime e as

dôres infinitas da Faixão de Nos
so Senhor. Mas recorda estabele
cendo o nexo destes fatos rnemor[ �

veis com a significação é o des�
tino úitimo da mísera creatura hu-

: �ana. Em conclusão, um livro in
dicado para toda a gente, para

estudo, meditação e contemplação
da vida ào Salvador".

(I!tS
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querell1 explorar pea gaulnei;e
.

A

Iroleu no Brasil frances
PARIS, 24-0 sr. Alberto

Sarraut completou a sua lista dos Si com tal tratamento não se depressa a supuração, podem- se
membros do novo gabinete fran-

consegue hzer regredir o processo aplicar injeções de alguma vacina

CpêF.; �ue ficou a-sim constituído: inflamatório, urge procurar o mé antipiogênica polivalente: antipio-
residente

..

do Conselho, sr. di'co, ou, tratando-se de cidade
'

• (A -

ou tai
,

,

v , '" vacm , etc, . rcaçao j e ais 1fI-

Sarraut; MInIstro de Estado, sr. I
do' interior onde na-o csíej >.1 clini - '- d ( "J -,' Jo

I
-- , rçoes pro uzern, .rc uzmc -se

Pau o Boncour: Ministro da Jus- cando nenhum a um farmacêutico principalmente em elvação del

de mais um lençol
ticia, N Ivo.n Delbos;.Ministro criterioso, habtuado a fazer peqlle- temperatura, é salutar motivo por
dos

di eg�c�os Estran?eIr05, sr. / nas intervenções cirúrgicas. que o doente não deve deixar dê
FIa I?; MID�5t.ro das Fmanças, sr. I A incisão deverá ser feita após I tomá-las alegando êsse [áto}.
Reg?ler; ��mstro da G�erra, sr.

I anestesia local, com a TopocainJ, Para debelar a dor que eveu

�an?; M�n�stro da Manvha,
.

sr. II por exemplo, e com ela se obte- tualrnente surja, após cessar o elei

leton; Mt. Ims�r? da Aeronautl�a, rà alívio imediato, afasta�clo-se !- to da il?cs.tesia lotai, n� .

dia em

sr. ea, l' hm�tr.o da Instrução, I gual.nente qualquer perIgo m 1lS que for incisado t) panancio, pode
s:. Guermut; 1\11DIs!:0. do Comer- sério, o paciente tomar um bom analgé
CIO, sr. B�nnet; Mmls�ro das O Nos casos de panaricios em sico: alonal, saridon, guaraina, etc.
bras Pt1bhcas sr. CamlHe Chau- forma de botão de colarinho 0'1 O que não convém é lançar
temps: Ministro da Agricultura, T invertido, isto é, com foco visi- mão de tais paliativos da dor nos
sr. Tel!ier; l\1inj�lro dos Corre- ve] pequeno mas grande bolsa de casos em que a única solução é a

ios, sr. Men<\el', V{mistro das' f l'
. , "',

pus pro unua Junto ao osso, é rms- intervenção cirúrgica, Isto e, a a-

Colonias; sr. Stern; Ministro das t
. '- .

d idid bertura da bolsa de pús,er que a incrsao seja eci I a, � v

O. Publicas, sr. Froissard; Minis- indo até a periósteo (membrana
tro da Higiene, sr. Nicol!e: minis-

que envolve o osso). Evitar-se-à
tro da Marinha Mercanle, snr.· .

lesar as artérias e nervos que cor-

Chappedelaine: Ministro das Pen- b d I I d d d
B

rem no 01' o atera os c- 05'1sões, sr. esse. Curativo sêco, introduzindo o

Imais profundamente possível na

Dr. Pedro de Moura Ferro

li!1CiSãO
urna mecha de goze este-

Advogado rílizada. Para lazer cessar mais
Rua Trdjano n. I (sobrado

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoat

José Pauo Vaz (Juca), impos
sibilitado, por ter de viaj II para
Blumenau, de agradecer pessoal
mente as inúmeras provas de ami·
zade recebidas durante sua enfer
midade, por ocasião do desastre
do caminhão, ocorrido em An
gelna, o faz, por meio destas ex

pressando sua imorredora gratidão
aos seus bons vizinhos e de mais
pessoas amizades e bem assim a

todcs quanto o confortaram com

rVl lsterio
Se tendes sido até hoje infeliz

e desprotegido da sorte, vivendo
sempre em dificuldades, ou sem

poder realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei hoje mes

mo para a Caixa P05tal, 49. Ni,
terei, Estado do Hio, enviando
um envelope selado e subscrito

Dr. o'lias Davidovich

para a resposta, que remeteremos
suas visitas. gratis o meio facil e seguro de em

Aproveita o ensejo para ofere-13 dias, conseguirdes o que dese
cer seus prestimos em Blumenau, I jardes, seja o que fôr.

A estação alemã DJA, onda
3I,38ms., irradiará amanhã o

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

3,11) hs. no Rio de Janeiro e

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

português) Canção popular alemã.
23.05 Radio feminino: Em busca
de uma idéia. Uma jornalista, uma.
desenhadora e uma fotografa cou

tam como se faz um artigo para
um jor;:;al. 23,20 Pequenas can

çõ�s em vulta do amôr. Canta In�

grid f'ler.tjen. 23.3 5 Noticias sô
bre a economia ?lp.mã. 23.40
Entremeio. 23.45 Ultimas noticias

(em alemão.) 24.00 Hora do
amador de radio para Ondas Cur
tas. 00.15 Hieronimus Kllicker.
Peça de canções de DiUersd(,rf.
1.15 Ultimas noticias (em portu
guês). 1.30 Da labuta das Emir
soras do Reich.2.15 Eco da Ale
manha. 2.30 Sonata patétique de

Ludwig van Beethoven.No piano:
Meta Hagedorn. 3.00 Ultimas·
noticias(em alemão).3.15 Leitura
do programa(alem., porL). Despe
dida DJA, (alemão, português).
Interferencia do

parlamel to inglês nos nego-
cios eclesiasticos

I
LONDRES, 24 -- O arce

bispo de Canterburi, apresentou
uma mensagem ao, Lord Chan
celer contra a intederencia do Par-
lamento nos negocios eclesiasticos,
reclamando a independencia abso
luta da Igreja.
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Começam a surgir os primeiros ruidos de desgosto do
acôrdo político q'le pretende harmonizar politicamente uma

porção de gente que se não harmonisaria de outro modo.
Os srs. Pila, FIôres da Cunha, Borges de Medeiros,

Collor etc. constituiram urna casinha para o veraneio.

.

O �r. �ila organizou o cardápio. O sr. Borges de Me
deiros fOI leito cosinheiro.

O sr. Colar preparou o aperitivo e outros molhos.
O sr. Flôres da Cunha gritou: Viva o dr. Borges de

Medeiros!
-Vi vá a a a a a ! ! !
-Viva o dr. Raul Pila, o pacificador I
Vi ........ Vá ! ....
O sr. Borges olhou desconfiado e perguntou aos seus

botões:-E eu o que sou?
Um gra-ide abraço reconciliatorio desvaneceu tudo.
E.stava desde então construido o castelo encantado po

voado �� fadas bemlazejas onde iriam morar numa quietu
de beatilica todos 03 politicas gaúchos. Protocolarmente as

sinada a áta do sr. Color. Àté os que não são políticos
est��a?l satisfeitos neste grupo nos encorporamos tarnbem
satrslertos e. porque não, si o Rio Grande é tambem bôa ter
ra, e sua gente idem.

Mas (sempre quando tudo é bom e cheio de conten
tamento surge a maldade perversa da adversativa) a mo�i
dade da frente única rompeu as baterias e essa rapaziada
moça cheia de vibração, vitalidade e energia encheu as mãos
de pedras e apedrejou o telhado bizarro do castelo.

Agora ainda que o remendem não ficará bonito co

mo era. Talvez que com a primeira chuva muita gente se

molhe.
Bom será que muita gente no fim das contas não fi�

que na chuva aturdido com o embroglio.

__ .t,:;·._-�:1
�....,Cartazes

CINF. IMPERIAL, cÍs 5, 7
e 8,30 horas, Invalido poderoso.
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Acorrentada.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras, O seu maior triunfo.

IJOR CAUSA DO ;"QUERI ..
DO ADÃO", DUAS "EVAS"

SE ENGALFINHARAM ...

DESFILOU ANTE O ES
QUIFE ONDE REPOUSA

JORGE V

A voz DO POVO

Foi uma extraordinária reunião
Viajou, hoje, para rubarão, o desportiva-carnavalesca o banho á

sr. Tubalcaim Faraco. fantasia realizado, ontem, na praia
da Saudade, em Coqueiros.

Desde cêdo o movimento de
pessôas, que, de Florianopolis, su
perlotando os ônibus, dirigiam-se
áquele pitoresco recanto marinho
do Continente, assoberbava.
Na praia da Saudade a visão

de conjunto era formidavel, festi
va, bizarra e surpreendente.

Banhistas e Iamilies em número
avultado, fugindo a canícula pesa
da, a 38 gráus, da Capital, es

banjavam a amênidade da tempe
ratura, desfrutando com alegris e

alarido o hêscor das aguas mari
nhas.

Enquanto na praia automoveis
dificultavam o passo aos transeu

tes, o mar achava-se coalhado de
embarcações de recreio e de es

porte, numa espetacular expressão
panorâmica e numa grandiosa pa- A MARINHA VEM AI'
rada náutica elegante. A alucinante turma carnavales-A' s 9 horas os foliões em bló· ca-A Marinha vem aí, desemFaleceu, ontem, em Lages, 01 cos e fantasiados grotescamente, barcará nesta Capital, fazendo ba-

s.. Emerito Francisco da Costa. aproximam-se da praia entre um Ihru o e com grande espalhafato,O extinto era irmão da exma. alarido tremendo. di 10 d f
.

f d M· L' dA' I I'
no la . e evereiro, para rea-

pro essora. ana uiza a pos a gumas evoluções inte- I' L' T' t dib
. Izar no tra ems um ex raor I-

Costa e do sr. João Costa, Iun- ressantes e urlescas, os animados .

bail '

.

'd B d C .., I"
nano ai e a íantasia.

ClOnano 'J anco o .0merclO. )o\'ens carnava escos atiram-se as I ------- _

MORTO POR
ondas, inic!a�do a grandiosa ho-IAgua Impera-

..

menagem náutica ao Mumo I. t r izUM CH0- Cooperaram para o brilhantis-

QUE IELE- mo da linda man'iã carnavalesca,
TRICO de Coqueiros, destacados elemen

tos da nossa sociedade.
Foi eleita Rainha dos banhis·

tas da praia da Saudade a gra
ciosa senhorinha Miriam Gama
d'fça, que de seu trôno lançou
uma proclamação aos subditos.

O sr. Alfredo Blaesing, em

pregado da Empreza Forç1 e

Luz, quando fazil.l, ha dias, um

conserto na instalação elétrica da
casa de propriedade da senhora
d. Mier, no lugar Badenfurt, em

Blumenau foi atingindo por um

choque de um fio de baixa ten

são sendo fulminado imediatamente. O gracioso blóco carnavalesco

EM VEZ DE MORTO FI-I Arreda loura ... , que. se te� desta-

COU QUASI MALUCO cado com .grand�, bnl?anll:;mo no�
anos antenores, Ja esta em prepa-
rativos p'ua a próxima Folia.

Jaciná Souza tomou o bastão
da chefía, conclamando os seus

pares que este ano usarã'J g.ubo
sos uniformes de hussard.

Pródromos
DA

FOL.IA·
Filhos da LlJaBanho á

fantasia O entusiasmo pelos folguedos
carnavalesco vai 1105 poucos,
para gaudio e Ielicidade do Cali
fa Féris, --contaminando a pacata
população ilhôa, qUI:> vem assistir
o desfile dos cordões e blócos,
enchendo literalmente a nossaBroa
duxu).

Estimulados pela assistência e

os seus aplausos os nossos valoro
sos foliões, animam-se e vem á
ma, em magnificos blócos.homena
gear S.M. Momo I.
Ha dias foram os do Bando

da Noite e os do :Brinca quem
póde, que saindo das suas caver

nas déram inicio ao Carnaval po
pular de 1936.

Ontem foi o blóco Filhos da
Lua, composto de selenitas brin
calhões e amigos da foli_a que ai
cançou grande êxito.'

Durante esta semana muitos ou

tros blócos virão á Broadway.

Para o sul seguem: Padre A\n-
Dr. Rocha Loures tonio, Alexandre Sá e família,

E ' .

I h d d
Roberto Silveira, Luiz Amantino,

. s.ta nesta capital, c ega o e Paulo Hermann, Adolfo Geinger,
JOInNlle, o sr. de. Rocha Loures, Hugo Haverrott e, Valter Haber.
competente facultativo, I -

II BISBILHOTA _jl 10m. José Ferreira da Silva PEL05 rLUBE5

;.c�,__iiiiiiiiii -__iiiiiiiii •.iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii';' Encontra-se, ha dias, entre nós, I Clube 12 de figosto
vindo de �Iumena� o j�rnalist'i I Realizou-se, ontem, no vetera

José FerreIra da Silva, diretor da' no Clube I 2 de Agosto uma

confreira Alvorada, speacher da animada domingueira carnavales
.

Radio Cultura de BJumenau e ca, notando-se a presença do bló
um dos lideres integralistas daque- co Trem fizul.
le municipio.

Por ordem do sr. cap. delega
do especial do município foi a-

presentado, ontem, á Policia Civil, Hermano Machaao
Nl.ario Araujo, de côr branca, sol-

.

teiro com 21 anos de idade, natu-! Encontra-se nesta capital, o sr.

mI do Estado do Rio Grande dr. He�manc. Machado, um dos

do Sule
.

filho d� Afonso Araujo I diret.ores do conce;t�ado Ban.co
por ter SIdo agredido quando pas-j

Nacional do Comercio e supenn
seia va pela rua Felipe Schimdt. t���ente do departamento. de C�-
Mano apresentava pequeno fe-,

ritiba, que �e acha em l?Speçao
I'i�entv roo nariz e declarou ás au- ao estah;leclmentos bancários eles
tondades não saber quem o agre-

te Estaao.
diu.

I P�ra a beleza e saúde de7eus dentes, use sempre

Pasta 5 U L B I O L
(Formula do DR. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas
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I Decorre hoje a data aniversa- Cap. Antonio Lara Ribas.
I
ria natalícia da senhorinha Nor

: berta Silva, filha da sra. d. lza
! bel Simião da Siíva.

Acompanhado de sua exrna.

esposa seguiu para jaragué, o sr.

Antonio Lara Ribas, brioso ofi
ciai dá Força Publica.

Ontem, intenso era o mo ..

viniento na Praça 15.
A' hora em que o povo

se confundia na rua Felipe
Schmidt e Praça 15, á pas
sagem de blocos, duas Evas,
por causa de um fidão,
se engalfinharam.
Correrias, empurrões, gri

tos, etc-davam a impressão
de um conflito de não menos

ímportancia.
A praça, aí, tomou propor

ções de maior animação.
As Evas, então, foram prê

sas e levadas para a nossa

policia.
3DO .nil pes-

A

soas

Transcorre hoje o aniversario
do nosso prezado conterraneo SI.

� João Crisóstomc Paiva Iuociona
rio da Blbliotéca Publica e esfor
çado Provedor da Irmandade de
N. S. do Parto.

enzern AHOS H01E:

a senhorinha Noemia Guedes;
a senhorinha Zuleide Sonn;
a senhorinha Maria Ribas.

Para o norte, em onibus da
mesma Empresa, seguiram hoje:
J-ese-- Dias, Horacio Coelho, Er
nesto Santos, Julio Fernandes, Hel
cias Schlesky, Santinha Oliveira,
Michel Samce, e familia e Sidnei
Noceti'

Em busca de
tw�abalhD

A poderosa estação radio-trans
missora gaúcha- Radio Farrou
pilha transmitaré+-para 03 céos
da America- ·nas su�s irradiaçõ,'!s

.....diarias, a partir àe hoje, um ori- -r
ginal reclame da figua Ternu/'
Mineral Imperatriz, ideado pelo
conhecido artista da Radio Re
cord e diretor artistico do Casi-
no Farroupilha, sr. G. Barreto.ARREDA LOURA

Encontra r
se ..ão

Getulio, Fio ..

res e Valada ..

LONDRES, 26-0 duque e

BAIA, 26 - O vapor Santaréw a duquesa de Kent partiram, 110-
leva a seu bordo 4000 trabalha- je, de automovel, rumo ao Wes
dores baíanos, na maioria flagela- I tminster Hall, onde rermaneceram,
dos, que se destinam à lavoura de cabeça baix'l, durante algum
paulista. tempo, junto ao caIxão em que

B R IGARAM repousa o corpo do rei Jorge V.
enquanto a multidão, composta de
mais de 300.000 pessoas, desfi
lava ante o esquife para contem

plar, num ultimo relance, o sobe-

A's 22 horas de ôntem fo
ram prêsos e recolhidos ao

xadrez da Policia Civil, os

individuos Euclides Honorato
Nobr�ga, de côr branca, com
21 anos de idade, uatural
deste Estado. residente em

Pedra Grande, e Vitor GuI
marães, cte côr branca, com
29 anos de idade, negociante,
residente á rua Anita Gari
baldi, 54, por tt:rem, á Praç:d
15, sido encontrados em luta Icorporal.

rano morto.

rHE6Am UH5

Celso Ramos

fALErlmEHTO

�es
RIO .. -A :JX,oile ínforma, do

seu correspondente em São Paulo
poc sua vez seguram(>n�e informa
do, que o sr. Getulio Vargas
mandou reservar aposentos para si
e sua familia, em Poço� de Cal-

� das.
Amanhã, ás 8 horas, ocupará o Tambem foram reservados lu-

microfone do Java Jornal. irradi- gares, no Hotel principal, para os

ando um programa de músicas re- srs. general Flôres da Cunha,
gi:>oais, o excdente Conjunto Re- Benedito Valadares o Marques
giollal

.

«Vai ter», composto do� I
dos .Reis, os quais estarão lá na- \ i

sete DIabos Vermelhos que so ocasião em qUê chegar o sr. Ge-
usam instrumentos de corda. tulio Vargas.
....................................

Regr'!ssou da Capital Federal
a hordo do avião da Panair, o

nosso estimado conterraneo, sr.

Celso Ramos, fazendeiru e pres
tigioso procer politico em Lages.

Dr. Celso Branco

Procedente de Laguna,
éntre nós, o sr. dI. Celso
mos Branco, advogado'

Regressou de sua viagem
norte do Estado o sj. Pedro
Alc�ntal n Pereira.

está
Ra-

ao No logar Veiha no mumClplO
de de Blurnenau, ha dias, foi alve-

jado com um tiro de revl)lver o

sr. Hugo Hoffmann que, apez�r
de não haver &ido atingindo, so

freu as gravissimas consequeilcias
do choque, ficando com as facul
dade mentais ba�lantes avari�da5.

Pelo onibus da Auto Viação
chegaram, ontem, do norte do
Estado os seguintes passageiros;
Orlando Pamplona, Oscar Schf!r
nat, A. de Castro J. Fusch.

Conjunto
Regional

"VAI TER"
TTE. CEL. ALEXANDRI

NO GAI'A
Encontra-se nesta Capital o sr.

Tte CeI. Antonio Alexandrino
Gaía, digno Comandante do 14
B. C" aquartelado nesta cidad�,
e da Guarnj�ão Fderal, que se

acha, em c1)missão, comandando
a 9a. Brgiaàa de lrlfar.taria, com
séde em Curitiba.

_._-�-. o
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o Sabão

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

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa branquissima!
....................................
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