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"A festa de S. Paulo é a confirmaç-ão de
conceito de que o que está em S. Paulo
proprio coração do Brasil, pulsando cheio
sadio entusiásrno pela grande patria co-

mum".--disse o general João Gomes, ministra da Guerra, ao regressa�
ao Ria de Janeiro, de a"ião.

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

�GUERR�--
ITALO-ETIOPE

Assumiu êntem o cargo de di
retor do Serviço de Expansão
Agrícola e Pastoril o sr. engenhei
ro-agrônomo Edmundo Campos,
recem-nomeado Inspetor Agrlcola
náquêle Serviço.
O cargo de diretor do Serviço

de �xpansão, de acôrdo, aliás,com
preceito regulamentar que deter
mina seja êle provido anualmente
por um dos dois Inspetores-Agri
cola e de Indústria Animal, vinha
sendo, desde a demissão do ultimo
Inspetor Agrícola, exercido pelo
sr. dr. Jorge José de Souza, abali
sado médico veterinário, Inspetor
da Indústria Animal desde a or

ganização do Serviço e apreciado
diretor de nossa secção-fi Ga
zela Agricola.
Ao seu ilustrado colaborador

.fi Gazela felicita pela bri!hante
gestão, augurando-lhe que, em bré
ve tempo, o G()vêrno do Estado
saiba premiar o seu esforço e o

seu zêlo de funcionário.
•

A voz DO POVO Sem 'quaisquer ligações politicas. frente do Tigré,
O representante da Austria já

en.barcou em Genova na compa
nhia de quatro outros oficiais que
representam os exercÍtos do Japão,
Estados Unidos, Hungria e AI
bania.

ROMA, 27-0 marechal De
Bono publica no "Popolo dí Ro
ma" algumas considerações sóhre
a ação que se desenrolou no Tem
bien e a respeito da qual ainda
faltam pormenores.
"Ao que parece-acentúa o

marechal-lambem essa ação as

sumiu a importancia de uma gran
de batalha, e batalha de carater

estrategico. Vi to como os etiopes
procuravam infiltrar-se no Tembi
en, para quebrar o centro da lrcn-

I
te norte e cortar as comunicações
italianas com a retaguarda. Mais
do que uma ofensiva, essa ação
foi rapida centra-ofensiva".

Na opinião do marechal, a ba
talha teve de dividir-se em comba
tes parciais para conquista ou de
fesa das posições dominantes e o

trabalho da artilharia, tornou-se

provavem ,te �ifi\�il, devido à
natureza do terreno. Em compen
sação, as manobras sobre os flan
cos são laceis, assim como cs a

taques noturnos de que os etiopes,
bons conhecedores da região,
têm a esoecialidade.
O ma;echal De Bono termina

.
declarando que a posição de Tem

bien �e reveste de capital impor
tancia para o novo avanço na

frente meridional.
ROMA, 27-Foram ap.esen

tados ao sr. \1u3soline os mode
los das placas destinadas a serem

colocadas na fachada de todas as

sédes dos poderes municipais da Ita-
lia, afim de perpetuar a lembran-

Devido ao adeantado da horas ça das sanções contra este país,
sómente em nossa edição de O Duce ordenou que os preíei
amanhã, poderemos publicar a in- toe do! MSSl Cerrara e Luca
teressante palestra que nos conce- mandassem fazer em marmore, oi-
deu o ilustre e prestigioso politi- to mil exemplares do modelo es- Eme dital públicado no Diario
co da região serrana, ce]. Caetano colhido, Oficial foi prorrogada por mais
Costa, elemento de evidencia na VIENA, 27-0 Wlenner 15 dias, a contar de 22 de cor
politica estadual, onde pela sua Z�ilung anuncia qUI! o general rente, a concorrencia para forneci.
clarividencia e ponderação é res- Boemhde, adido ao ministerio da mente dos artigos necessários li.
peitado e admirado por todos.

I
Dehsa Nacional, foi convidado Força Publica durante o exercI

pelo governo da Italia a visitar a cio do corrente ano.

Proprietario e Diretor Responsa'Jel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR
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Espetáculo tocante

magestoso
.

das funerais -do rei
Jorge V

eQueriam
incendiar

Serviço de Ex
pansão Agrico·
Ia e Pastoril

o nueleo integralistaLONDRES, 27 Hora gica, o rei Carol, da Romania,
após hora desfilam deante de ca- e o rei Cristiano, da Suecia, de

daver elo rei Jorge, os seus sub- verão chegar hoje. CURITIBA, 27-Na madrugada de ôntern os vigias
ditos, prestando as últimas home- Os hotéis en�o�tram-se replé- do núcleo integralista, existente no arrabalde de Mercêdes,
nagens ao soberano extinto. tos, sendo a maiona dos hospedes notaram que algo de anormal se passava nCi séde,
A multidão passa por West- francêses.

, .
A veriguando constaram que em uma das salas

minster Hall, estendendo-se silen- O «�ally Tel�grd» inlorrm existiam grandes tochas embebidas de liquido inflamavel
ciosa por mais de duas e mea qu� o titulo �e .raInha mãe nã�) I ameaçando as chamas o prédio.
milhas. s ra usado olicialmente e c�nt1 Com grande esforço conseguiram dominar o prin-

Até a meia noite, meio milhão nuará a ser usado o de ramha. cipio de incendio, levando o fáto ao conhecimento do dele-
de pessoas tinham desftlado dean- Mary, . I gad.. de órdcrn social, que esteve no local.
te do catafalco.

A I
i Foi aberto inquérito para apurar quem são os au-

Desde sexta-feira, Westminster m O ç O' tores do atentado,
Hall fica aberto até ás 6 horas.
A sua reabertura verifica-se AOS

---,.--------.----------------------

duas horas depois. SAmanhã o at'sfile se iniciará JORNALISTA O cómicfo< Palestrando
ás 9�45 horas: em marcha lenta,

S. PAULO 27-0 minis- em humena- co n o ceiseguindo o rei Eduardo o fere-
t d ti

'

f
I •

. I ro a Ju') Iça o ereceu no

U C ttrodem umform.elhnava,noppedrdc�r-'AutomovelCIUbeum almoço'l·gem
ao s·u- ae ano

so e quatro lTll 3S ale e m- .

I' t
'

•

C taos jorna IS as canocas que 9ua I as agton. vieram assistir as comemora-
.

10.000 lugares foram postos -

d t t
.

d I
á disposição do povo durante o ioeJ � q�ar o,�e� en�noS- a I Realizou-se ôntem ás 20
percurso e no Hall estão sendo pun laça0 a CI a e e ao

I horas, confor�e fôr� farta-
b 'd d

. . au o. I t
.

d do tAliS ca e�ras
I
pOI seis �ences. Findo o almoço os [orna- n:ten ed anCunclda 01' nMas esca r

,
gumas. Ja�l; afs por

on

edPdas- listas foram receb{dos em au-
nas a ate. r� etropo 1-

sara o cortejo Ja oram ven I 15
di

.

I ti I A tana O comicio-monstro em
- .

I b rencia co e rva pe o sr. r- I' � R bli dpor vmt� e cinco I raso
mando Sales governador do 10men�gcm '" epu ica o

O rei Eduardo passou o fim
Estado de são Paulo. U!ugual, por tear aquela na-

da semana em repouso na casa de
Como nota interessante das çao, num g�sto de franca

.

e

c��po em Sunnung�ale, �en?o comemoracões e da visita da cordl�l amlzade_ ao Brasl!,
visitado ontem o palácio de 'VIIO- ,

a

•

S- P rompido as relações que man-
f Imprensa canoc.1. a ao au- , , '

ds�rd, omle se azem os

prepa-1lo, A Gazeta er.trevistou co-
tll1ha com os sovietes.'

ratIvos para o enterro,,, ' letivamente os diretores e re-
Grande t?assa popular es-

Quando o feretro for balx::.do.
t t d

. , ta va estacIOnada no local
, , 3 30 h d t prescn an es os Jornais ca-

d 'f
_

na cnp!a, a�, OI as e erça, riocas ouvindo as impres,. �n e a mam est�çao se re�-
por dOIS ,nlln�tos o povo se man� sões de cada um sobre dife- :IZOU, s�ndo o�vldos, em bn-
terá em SIlencIo, enquanto o rei

rentes assuntos ;hantes ImprovIsos, os srs.

espalhará um punhado de 'terra .

drs. Manoel Pedro Silveira)
sobre o corpo do rei Jorge. Esp;Onage rn secretario do Interior e Jus-
Orei Borischegoua Londres em at;vidade tiça, Ivens de Araujo, líder

ontem e o rei Leopoldo da Bel- da maioria da Assembleia Es-

MO�;COU, 27 _ Estãú sendo tadual e os academicus Jorge
julgados 2 I espiões acusados de Lacerda e Luiz de Souza.
terem fornecido ao Japão impor- O áto foi abrilhantado pela
tante'l documentos sl,bre a orga-

afinada banda da Força PÚ

nização militar dos Sovietes e meios blica.

�:a:�:�sportes em caso de mobi- -e---�-.--::-�------M----·-I--L.-----C-------O-NTO ti ;Sabe-se. pelos detalhes do proce-s
so, que os 21 espiões serão con

denlldos a morte.

Concurren
ola crorro·

gada

REVIDANDO ENERGICAMENTE
as injurias do salteador de
bancas Lítvinoff

Politica
& Politicos

GENEB_RA, 27 :- O gJ_verno brasileiro transmitiu ao seCretario geral da Socie
d?de das �açoes, por tnte�medlO do consul ge,ral em Genebra, sr. João Carlos M.unil,
os agradeclment')s du Brasil ao sr. Bruce, presidente do Consêlho do Instituto interna'
danai, pela atitude energlca assumida em face de certas alusões ao presidente Getulio
Vargas, perante o Conselho.

MAIS CAN DI DATOS

A Frente-U'nica Joinvilense apre
sentou como candidato a prdeitu dali
o sr. Sergio Vieira. d�stacado iúdus
trial e comerciante.

---Reune-se hoje. ás 18 horas. o

diretorio liberal de São José. afim de
escolher os cí!ndidatos a prefeito e ve

readores para o próximo pleito muni
cipal.

O sr. Aristides Ramos. vice-presi
dente do diretorio foi convidado para
e!:sa reunião.

Consta que a esco�ha � ara prefei
to recaírá no sr. João Machado Pa
chec6 ]or.

para pagamento do abono proviso:io ao f"Jn-'
cionalisrno federal

VIENA, 27 - Noticias de Bel·
grado dizem que o tribunal militar RIO, 28-Inform::t '0 gabinete do presidente dJ Tribunal r'e Contas:
daquela cidade condenou a dois «O avis'J n. 30, do sr. ministro da Fazt!nda, consultando o Tribunal de. Contas �obre a legalidadearos de trabalhos forçados a mu- da abertura do credito de 80.000:000$000 destinado ao pagamento do abono provi sono ao funclonall'smo "1 dIh Ad' B .. .

R bl' 'd CIVI aer �n na egUltchar, q�� VI- �pu Ica, e atado de 24, deu entrada no Tribunal á ultima hora de sabado, 25, e em sessão de 'laje seg1lnd _

?ha ex�rcendo grande
_

atIVIdade f�lra, 27, teve parecer fav?ravel, sendo feita incontinenti à devida comunicação_ Tudo se processou, pois: em do�mte�naclOnal, c_orno espiã de uma I dIas, .embora tIvesse o Tnbunal o prazo de quinze dias util para proferir decisão, ex-ri do art. 35 de sua 1
.

na�ao extrangeua. orgamca» .

el

r,·.'l�.�I
�

.'��',� ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Gazeta NO
PARA SINAPISMO- A'

falta de farinha de mostarda,
para sinapismo, póde-se mis
turar um quilogramo de cin
zas de madeira e 250 gramas
de sal cinzento, 2 COp03 de
vinagre.

PARA REjUVENESCER-
Rejuvenescer, em 30 minutos,
dez anos: uma gema de ovo,
cinco gotas de glícerina, cinco
ele amoniaco, cinco de sumo

de limão, urna pitada de
borax. Estender, no rosto
todo, essa pasta, ficar meia
hora sem se mexer, sem fa
lar.

E a mulher que se resigne
a tal prazo de silencio, reju
venesceré.

Ente Italiano as
Audízioni Ra
diofoniche
E. I. A. R.

Programa de transmissão ra
diofônica especialpara a

Ame! ica Latina

L.AR
POR MADAME MARIE

(Compilação de L. Nazareth)
TRICOT
Ponto de folhas du-I Pontopias

ruma-se alternadamente uma

camada de lascas delgadas
de toucinho e trufas, outra
do figado, etc. Cosinha-se em

banho-maria e está pronto
quando se lhe introduzir um
palito e este sair limpo. Tira
se da fôrma depois de frio. I' carreira -I tricot, laçada,

I meia, laçada 2 meia, 3 juntos,
PICADAS DE INSE- 2 meia, I tricot, 2 meia, 3 jun-

TOS PERTO DOS OLHOS tos, 2 meia, laçada I meia la
-Quando as picadas furem çada, 1 meia.
localizadas perto dos olhos, 2' carreira-Os pontos tricot,
façam - se ininterruptamente, faz-se meia. Os pontos meia, f�'Z
por algum tempo, compres- se tricoto
sas de 5 partes de agua fria 3' carreira-I meia, laçada 3
e uma de agua quente. meia. laçada, I meia, 3 juntos,

I meia, I tricot, I meia, 3 jun-
PARA A PE'LE-Uma ge- tos 1 meia, laçada 3 meia, la

ma de ovo batida, uma clara çada.
também batida igualmente, 4' carreira-igual á Z'a
mas em vasilha separada, 5' carreira-I meia, laçada 5

PATE' DE FOlE GRAS- Pôr, em primeiro logar, no meia, laçada 3 juntos, I tricot,
Picam-se 250 gramas de fi- rosto, pescoço, colo, braços \ 3 juntos, laçada 5 meia, laçada,
gado de vitela até reduzi-lo e mãos a gema. Depois de- 6' carreira-igual á 2'
a massa, cravo, nozrnoscada seca aplicar a clara. Duas 7' carreira--l meia, laçada
e salsa picada; juntam-se 2 horas depois lavar com sa- 7 meia, 3 juntos, 7 meia, laçada.
ovos batidos, meia chícara de bão de primeira órdem e que 8' carreira-igual a 2' car

leite e um pouco àe farinha não contenha absolutamente reira e recomeça-se.
de trigo para engrossar. Numa materia acida. E' receita para Divisivel por 18
fôrma untada de manteiga ar- lIsar tres vezes por semana.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça IS de Novembro
Antonio Paschoal

Da Secretaria desse Clube re

Estação d � ondal curtal da cebemos a seguinte nota:

Roma-2RO 31,13K C. 9635 Afim de mais eficientemente
poder agir necessita o C. F. P. C.

Hora do 1?_io de Janeiro 20,20 modificar os seus Estatutos. De m uch 1·1as!Nesse sentido o Conselho Di-
. Procedentes dos Estados

reter )'à deu os primeiros paS30S. a's costas l!nidos, C?"? escalas nas An-
tílhas e GUianas, deverá che

Nomeou uma comissão para re-
gar no domingo, 26 de [anel-forma-los e já discutiu e aprovou Os "speakers" am-
ro, ao Pará, o avião parti

o trabalho apresentado. bulantes cular da Sr. William K. Van.Terça-feira 28 de Janeiro de 1936. No dia 10. de fevereiro pro-
A'

.

I'
.

p' , .

S. PAULO, 27 _ A popu-
derbilt, conhecido capitalista

nuncio em ita iano, espa- ximo esse rojeto sera presente a norte-americano.
nhol e português. Assembléa Representativa do Clu- lação de S. Paulo durante os fes- O avião do Sr. W. K. Van-

Marcha Real e Giovinezza. be afim d:� que éla o estude, dis- tej�s teve ocasião de ver, pela pri- derbilt é um aparelho anfí-
Noticíario em italiano. cuta e sancione. meira vez, speaker� ambulantes, bio, marca Dougtas-Delphltn,Transmissão do Teatro 'Real 'To�arão parte nessa Assem- montados em motocicletas, trazen- modelo 12 e a sua matricula

da Opera de n.oma, da opera: I bléa-( que està sendo convocada do. nas costas, em �orma de m.u· norte-americana é NC-14.208.
ITALIANA IN ALGERI de por edital, publicado no Diario chll�, os aparelhos mdls�ensavels. Tem 2 motores Pratt & Whí
Rossini. Oficial, sómente os Repreeentan- �anos sp.eakers de estações trans-

tney de 500 cavalos de for-
Conversação do Senador AL- e Suplentes das Delegações mu- rmssoras fizeram em plena rua suas

ça cada um. O avião, que é
BERTO PIRELLI, sobre: «Ro- nll�c�lp�a�es�.�����__�__�re�p�o�rt�ag�e�n�s.__� ��_ pintado de azul escuro e pra-
visão dos mercados e nova orga- ta, desenvolve uma veloci-
i.ização do comércio».

O d C A -I dade de cruzeiro de 130 mi-
Ultimas novidades de musicas r. e5ar v I a, ausentan- Ilhas horarias e é dirigidoitalianas de dança. do-se por dois mêses, despede-se de seus amigos e pelo piloto Earl F. White e
Noticiario em espanhol e portu- clientes e avisa que seus doentes ficaram aos cui- mecanico William R. Wallace.

guês. Marcha Real e Giovinez' dados dos drs. C. COSTA JUN!OR, MIGUEL BOA- O itinerario do avião do Foram promovidos no quatro
zo . BAlO e AUGUSTO DE PAULA. Sr. Vanderbilt obedece ao dos hmcionarios do Tesouro, do

traçado das linhas da Panair, A est8ç�0 al�m� OJA, onda Estado 8 primeiros escriturarios,
em cujos aeroportos preten- 31,38ms., m.adlara amanhã � os segundos: Hugo H. Freyesleben
de, aliás, escalar. programa abaixo. para a Ameri e Newton da luz_Macuco, aquele
Chegando no domingo a ca d? Sul. por merecimentç e este por anti-

Belém do Pará os turistas A i 23,15 corresponde àt guidade; a segundos escriturarios.
aereos seguirão' na seguncia- 3, I.S �s. no Rio de Janeiro e 03 terceiros, Valdir da Luz Macu
feira para Fortaleza, com es- 7, t 5 as 1.15 �s. co e José Gaia, ambos por mere

cala por São Luís do Mara.- 23,00 Anun_clo DJA (alemão, cimentoSf< a tercMros \!scriturarios

nhão; na terça-feira, para Re- espanhol) �ançao popular ale�ã .. �s q!l�rtos, In�o Ferna.n� e Ce

cife, com escala por Natal; �3.05 RadiO da Juventu�e Hltle- !to P�nho Robm, o pnmefro por �,
r:a quarta-feira, para Baía; e nan�: Comemorando o dl� .30 �e �er��l.nento e o segundo por ano

I na quinta-feira, para o Rio de Janeiro t 933. �3.35 N�bclas so- tgulClade.
janeiro, com escalas prova-

bre a �conomla l\le�la. 2�.�0 -----------
veis em Ilhéus e Vitória. EntremeIO. 23A5 Ultimas noticias B r indes á
Nada está ainda resolvi- (em al�mão.) 24.00 Nova musica "AGazeta"

do, quanto ao prosseguime •• - recreativa alemã. A orquestr� das Os srs. Raul Leite e Cia.
tu do interessante raid turis- Ondas Curtas toca soh a direção ofereceram-nos, ôntem, e que
tico. de Eugen Sonntag. 1.00 O lapis agradecemos, interessante

lutador. Palestra c'Im Hans Sch- folhinha para o corrente ano,
weitzer-�jõlnir. 1.15 Ultimas no- reclame dos seus afamados
ticias (em espanhol). 1.30 Musica produtos.
de dansa. 2.15 Eco da Alema- Gratos pela gentileza da
nha. 2.30 .Amo todas as mulhe- oferta.
res. Novas canções com palavras
alegres-. Canta Erwin Hartung.
3.00 Ultimas notici8!1(em alemão).
3.15 Leitura do programa (alem.,
esp.). Despedida DJA, (alemão,

Fornecedor espanhol).

Crntão, 27 - A invasão comu
nista que se verifica ao sul da
China, em direção do oeste, vin
da de Human, assume proporçõ
es ameaçadoras.

Os chinêses estáo fugindo de
Kweichow. Os missionarioos ame

ricanos já fugiram para o este.

Fugindo do
CamunislftaClube das

Funcian.ri
Publicas
Civis

O dr. ALBERTO PIREL
LI, é um dos chefes da lndus
tria Italiana. sendo ao mesmo �����������������������
tempo homem de I7rande compe
tencia, cujo conselho mnito é a

r-reciado em materi a de econo

mia e de finanças. Teve por
tanto importantes encargo� por

parte do Governo Fascista e mes

mo no estrangeiro representou a

Italia em Comissões e Comités
Internacionais. Na idade de 20
anos, era já, gerente da Socie
riade Pm.lli de Milão um dos
mais ímportantes organs para a

profucção e trabalho em borra
cha. Durant� os ultimos mêses
da grande guerrar por seu pro
fundo conhecimento dos merca

dos estrangeiros recebia o encar

go de dirigir o Reparto «Estran
geire, do «Ministerio para as Ar�
lPas e Munições, e após o armis
ticio, foi membro do Comité Su
l'erior Economico de Versailles1
membro do Comité Dawes e da
Cómissão de Solução das dividas
de Guerra.

8

l,
....
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Pela nossa historia

Prisão de ventre?

Purgoleite
Ganulado e comprimidos

Laboratorios Raul Leite Rio

de escadi- DIA 25 DE JANEIRO DE I 936-CONV. DE S. PAULO
nha

1894-.J1inda a revolução da esquadra-Como tives-
sem 06 revoltosos de 1893 invadido o Estado do Paraná e delle se

apossado, assume as elevadas hmcções de Commandante da Guar
nição militar de Curityba, o general Jacques Ouriques. das Forças
Libertadoras. No mesmo dia é publicada a sua ordem do dia nume

ro I, e bem assim um longo manifesto expondo os motivos que o

obrigára a rebellar-se contra as instituições que jurára servir. Ataca
o marechal Floriano e proclamando as ideias do general Gumercin
do S!lrai�a diz: «Si Gumercindo Saraiva quer alguma restauração, é,

2 tricoto sem duvida á das verdadeiras doutrinas Republicanas, abastardadas
). carreirar=Z meia, 4 tricot, pelo despotismo, e dos direitos e liberdades garantidos pela Consti-

2 mela. tuição.>
8' carreira-igual á 6a. Ainda no mesmo dia, assume o Governo do Estado do I-a-
9' carreira-igual á 7a. raná, o dr. Menezes DOJia, como Governador Proviserio, que expe-
10' carreira-igual á 6a' de decretos fazendo nomeações e demissões á bessa.
II' caTteira--4 tricot, 4 meia. Dentre estas, para commendante do Batalhão Patrioti\.:o de
12' carreira -4 tricot, 4 meia. Tamandaré, o coronel Antonio Ennes Bandeira; para o logar de co-

13. r.arreira-4 tricot, 4 meia. ronel commandante do Batalhão Gumercindo Saraiva, de Votuvera-
14'carreira-4 tricot__4�. va, Benedicto Abranches de Almeida; o coronel Telemaco BOTba,
IS'carreira-4 tricot, 4 mela. para commandante da fronteira do norte: do Estado; Bertholdo Adam,
16' carreir(l-2 meia, 4 tricot, para commandante do Batalhão Teulo-{fJrasileiro; Francisco Colem-

2 meia. bo Leoni, para o lagar de coronel commandante do óatalhão de
17' carteira -2 tricot, 4 meia, Voluntarios.--Ao marechal Floriano Peixoto, então na presidencia

2 tricot, da Republica, foram dirigidos os seguintes telegrammas: «Marechal
18' carreira 2 meia, 4 tricot, Floriano-Itamuaty. Estamos em Curityba, Tijucas tomada. 0,\ 750

2 meia. homens sua guarnição dissolvidos, excepção tropa de linha que foi
19' carreira-igual á 17a' incorporada ás forças RevoluçãO. Pacanaguá, Antoni.ia e Morretes,
20' carreira-igual á 16'a conquistados forças revolucionarias. Lapa subjugada pelo general Pi-
Divisivel por 8. ragibe. Estado inteiro, reconhece governo de Desterro e o acclamado

Sr. WI·II�I·�a�m���K�. aqui. Matelial guerra remido, poder revolucionario, Eis a situação.
Se sois patriota, como vosso passado indica, se sois republicanos co

V d b i I t mo affirmae�,-deixai o poder, em nome dos supremOi interesses da
an e r Patria e da Republica que jurámos consolidar. Reacção Monarchi-

ca, flue tanto vos preoccupa, aproveita nosso enfraquecimento, em lu
das intestinas, para derrocar instituições tanto amamos. Vossa conti

nuação governo é actualmente impossivel; pela força material, vossos
dias estão contados: poupai á Patria querida, angustias de mais luto
e dor. Deixai o poder, pua maior gloria da Republica, prosperidade
Patria, traoquillidade do Lar. Republicanos convictos, não alimenta
mos ambições ir.dividuaes. Recusaremos governo, se a fatalidade nol-o
offerecer ou tornar-nos apparentemente necessario. A crise que atra

vessa nossa Patria é angustiosa, não a aggraveis com vossa teimosia.
Ao vosso substituto legal, não incompatibilisado com a Revolução
passai suprema direcção negocios publicos. Nós o apoiaremos em

quanto respeitar a Con ..titnição e leis da Republica, em sua integri
dade e pureza. (Assig.) Custodio José de Mello, contra-almirante.
Curityba 25 Janeiro de 1904.» -Na mesma data, em termos mais

enérgicos, o general Gumercindo Saraiva envia tambem ao mesmo

Marechal Floriano, outro longo despacho, concitando-o a deixar o

Governo da República. (Mas, mas ... o Floriano não os attendeu] ...
1899-O visconde de Taunay-i-Fallece no Rio de Ja

neiro o Visconde de Taunay, illustre litterato e historiador, que foi
presidente de Santa Catharina e seu representante na Camare dos
Deputados e no Senado.

I' catreira-4 oreia, 4 tricot,
etc. terminandc por 4 tricoto
2' carreira-4 meia, 4 tricot,

etc.

3' carreira -igual á 1 a'
4' carreira-igual á Ia'
5' carreira -igu:l1 á Ia'
6' carreira-2 tricot, 4 meia,

vem ao Bra
sil em seu

avião par
ticular

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D Tereza Cistina

AVENIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de Janeiro

Minas em CRESCIUMA
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ

Pramo-
Irradiação
da Alalba

nha

çães
na Tesauro

-,

i

,

,

,

,

Rheingantz
o AZ DOS

Chapéus
Procurem
NO SEU

Deseja consertar o

seu rádio? Procure o

sr. BOllzon, á rua Uruguai n.
39, que será plenamente sa

tisfeito.

-----�\,__ .. �
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-o t\ ���TA-Floria!1opo[is

triunfos I
I

I
CARTEIRAS

FINISSIMAS

C
hI
tO

Drap de -seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de�Gazelle, sortirnento'[de 18�cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, ..sortimento de 10 cores de 24$
Crep Píqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 1f cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

�
�
�
�

��
�C
� .

� Id:� I
� .

� ,,,=
� UI.
�. Gravatas, sortimento .'em igual par praças fantaaticas
�������.�'--------------------��...�.......---------------------

Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade .

30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finíssimas ultima palavra de � li 15$, 30$, 35$, 40$,

54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
CD OI Capasdê1fa�rracha
5!- ....

apa de borracha para senhoras de 120$
� N lidem» » lO lO li' 160$

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000= Idem» » It » finíssima de 200S
Crep Mongol Estampado Idem 12$000.... Idem» » impermeavel de homensde 220$
Crep lingeries Estampado Idem 12$000 ...,

��Crep Estampado de 14$, 16$,118$ e 20$000� Meias ousselin
. :.**�

Estamparia das mais rloas I mais mo_rnas do RIO a Slo Pflulo
anoontrar-Ia-Io só na Caea fRES IRMAOS Por 100$')00

lO 120$000
lO �80$000
lO .80$000

Marim de cores e opala CU
MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 ::IOpala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500

II:Opala Superior 2$000 e 2$200

Meias Moussetin ultimo tipo modernissimo
Chiffonete, as melhores meias ao Brasíl por
Melas de seda natural, reclame
Meias para homens artigo fino de
Meias de seda Tango

9$, 10$
_ eJ 11 $000

14$000
7$000

2$3 e 1$500
4$000

stock
perma
nente

CI)

II(
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�. FMaoZrel.nndsaeS nAalcgiOodnO�eeSs!e extrange'ras para ,r('rnes FERRAGENS: MACHINAS:

��.",Machinas de benericiar madeira �
Lonas e Impermeáveis Material em geral para ccnstrucções: Machinas para officinas mechanicas

� Tapetes e trilhos Cín.ento-terro em barras, íerrajens para porras Machinas para Janeiros �
l� Roupas feitas e jancllas, tinta Machinarios. em geral para a lavoura: arados, ��
�� Sêdas Canos galvanizados e pe .. tences grades, cultivadores, moinho etc. l�
�\1 Ln ha para coser e sergir Fogões e Camas J orornoveis, Motores de esplosão, lVlotores

���� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- clectricos
�

..

�M Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
f� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banl.el-as mancaes, correias de couro e lona ��\� Cortinas e Cortinados Fintas a oleo e esrna.ts )leos e graxas lubrificantes Ef]
� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para te, 'os os' fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- �À'l

� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e : harrnac euticcs sorios, serviço mechanico �]

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e o..rrarf cras Pncurnaticos e cantaras de ar GOODYER �
IJ

Cl-arutos «DANNEMANN, Bebidas nacionaes e r ,,�. ang�ilRs Material eléctrico em geral �
� Ernp� aza Nacioina:de ·-I'Javeg9�"'êo "I=?'. -::�pcken_·vapor'ef'� tearl Hcepcke" "Anna" e Max,' �
� Fabrica de Pontas "Ritz rv�ari��" - fabrica de Gelo ;�F(i';:;"G 1\/L9!-la" - Estaleiro '.:�rataca" �
�. ' . �
.'���.&������!�}2������{�������[?,���.;����"':���;i:'_ :-:,�, _

r�

__C:{�,��hS����r���I��f���§7AVAq�G
e::� .,����.z� �11

----- �� ..:'l2��:�:::::'�'�J�!'��::" �I --,. I!A GAZETA
fõ1 1'7;'\ , &lll ,�� [[: (fi: : ri [14 &C �1\varI I

D[ARIO INDEPENDENTE

OC_j� ff_:;� �:-. ':�r t! �l," di

{�i' ��'. REDATORES DIVERSUS
.7> - 1 "' .... - u!:�

" �\f' t; í,te de "\,/apores.. '"

§I. == ""'''" ..... ' 51" ......�r�_"""'�'=..�-..",...-=" ..:.'� �;i �1 En"umg1 se de ddssifícação, medição e EMbARQUE de Colaboração
FUNOA li:)A EM �S";/ :�Ji �9 �iq

todas 1:S ("[CeieS de madeiras serradas, beneficiadas, em ló- I -.

�" r05, etc.; ce.n.aes e mercadorias em geral, para qualquet I
segu ros Terrestres e f\,p.�;:t � �� [11r' o r porto do NORTE c SUL I .izr:d��:�Vido o origina«,

� .• t�.a U"��I;._.., ;1 �. , St-;rviço garantido G rapldo

I
O conceito expresso em arli-

Incontestavelmente a PRH\/l E!f-;?A ...," .-_� �. há D -,. �> F"!o,....ec. oc::. rY,"',odlg-"o� d II b - i'a -

3
- ........ . ;;:;:?

r
go e co a oraç�o, mesmo so 1-

CAPITAL REALIZADO Cl,GCO;O(y<i�O{,O I
fi

S1\o FRANC!SCO 5 tIiT,\ C!.TARINA cilada, não implica em respon-

���ifi:���Ii3�E ��:��g��g�*���� � �9T_'=-W'��.I_.". $F i.-en= ,,"__�

1- d�iZ;{:f:ç;o� endõsso por parle

PROPRIEDADES IMOVFIS 13 �9b:912:919 �===-:r��w"""!." ','"'fi == =ry

�1������B�g���MA1Sg�Mif)AS EM 1934 2E���j:����áZ� j' j-ei��r����A�tlÇgõsGd�OBO I
Apentes, Suh-Agentes e Reguladoraü de �V�H 1iJ.:S em tiJtJr.s as :ti d; J

�D�Brasll, no Uruguai e nas prjn�ipais praças es�rangGka:\s. ,II .

RECEB'DAS :'i.��R��R:'��riEiENTRAL DE

Agente� em Ftotanopolls :
�:,�i i' Dante V�vo-por Gíevani pflpini

Cam pos Lobo & Cia, é�;� I
Terras Devolutas-por Ruy Cillne Lima

I d L'�, Historia Pop. do Rio G. do Su ---por A ci es ima

As Panteras -

por Lois Wrltou
Cancioneiro da Revolução de

Secç;"-.lG

e
o
�
•
•
G
G
gt
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages
O
�

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

b.raranguá-Jaime WendhauselJ
Anitapolis-Anibal Paes
L\ngelina--Armando Schmidt

Biguassú - - Heitor Campos
.

Blumenau- Martinianl) Hilario

�:t�������- ���f��� Bom Retiro-Joaguim Simões

r�1 ��, Canoinhas-Pedro Tor:es.;
�] �.t3l �F,1� �� � &1 � rn V�m a i

�J Cruzeiro - O�valdo Pereira

�� t�� �a � � i'j � ·ftJ g � � I � Curitibanos-Enedino Rosa

V� t}Xl ri ,_""'"= _ti 'n..... ""'""

I
Cre.sciuma - Oinorah Alves

,>)',. t:{� "1J Caminha

� � Para celebrar com pompa ç magnificencia � Itajaí-Evilásio Heusi
.

-I U a eletrizante, chegada de M,)mo i, a sempre pre- 10invilc-Xavier Schenk
,

'

I �$ ferida CAsA DAS MEIAS, adqui.íu formid';\vel Lages-Hossanah Neves

•

I FO�rnldavels lorfeios proprios, Ires vezes <F.)� �tock de artigos carnavalescos. Laguna-Francisco Chagas Ma-

O por semana, fedas 3S sagun- �:45: E' a CASA DAS MEIAS o deposito unico cbdo

5 das, ter�MIS e sextas-!eiB'éUJ, l:,:.',\1 I para todo o Estado de � anta Catarina, dos afa- Mafra-Pompilio Claudio

• t:�J mados lança-perfumes RODOURO, RODO e RO- Nova Trento-João José Arche
� Extraçao com giobos de cr�stal. �.� DOMETAUCO, R[GOIETTO, PIER�O� e PIER- Orleans-Edgar Matos
� r��' ROT. METALlCO, CONFET! e SERPENTINAS. Porto União- Herrrinio Miles
� A máX i rnSt. lisura e honestidade, PQis, 09 sou-· r:Jl I

Para os revendedores do interior chama- Rio do Sul-,Aristides Melo

(� telas lão pE'�sei1çiadoi pehl povo. �) mos a 3tenção dé que todo e qualquer pedido' São José.-José Costa Vaz

�:.t
� �� ,.,,-,1 deve ser feito diréta::lcnte á CASA DAS MEIAS, � S;_ Francls,co Gua�acy Goerresen

r� f I �j aue oferece lJrandes vantageíls. r�
Sao JoaqUlm-Joao Palma

��J I��
. o

.�� � _ �_ ...
1\'(4 Tijuca�-Osvald? Ramos

������.e�.---------- ;.' ��(w�G���� [ti�f�g����
. ��i�@!�t� TubáraO-joaqulm FaracQ

Assinaturas

ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES.
NUM, AVULSO
ATRAZADO

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

A correspondencia, bem como

JS valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Cailado.

Redação, Admnlstraçlo
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

Agentes·-ccrrespondentes

1-'orto Alegre - Dr. ArJonio
Bottini

Curitiba-Petrarca CaIlado

Rua Conselheiro Mata, 35 (sobrado) Caixa Postal,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA

Escritórios em Laguna e ltajaí Fontes compendiarias de Leg.

1835-por Àpolinario
Pt.rto Alegre

Soe. Brasil-por Djal
InJ Rio Branco

SEMANALMENTE RECEPE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

AgencB:m ModeEP�na �9.a PUw
bllcaçães, COrrl séde, em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

Caixa Postal, 43 ?,LORIANOPOLIS

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

PRIMEIRO E UNICO j0RNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões dia r:as: ptla manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.des vendaS e

ma ,ort s hcros

i
\

�
,

I

\,
.
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A1A?eTA -FLORIANOPOLIS
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I
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I MAJr.����'�:;;�. [PJ o i [ l
.

I

e==-���===����_.�
Dr, Ricardo II

Gottsmann I!
I

GazetaA Indica: Acaba de sair do prélo
A Za. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do E�)tada de
Santa Ca'tarinfl

�_".""-- ---

Advogados
---------------_._--

Propríetarlo MiGUEl_ DAUX
Editada pela LIVRARiA Cr:NTRAL de Aiberto Entres
Elor-lcnopolls - í'clxu Poetnl. 131 - Telefone. 1420 - 5. l'atarina

En ô

zr'eço Teh�gr.: "Ent-es»
Estabelecido com excelente prcdi i de contru

ção moderna cm cimento arruado. Ague encapada
em todos -- os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e C'onselheiro Mafra. Espaçosa terra-se em CÍ"
ma do 30. andar, C011'1 admiravel vista para o mar

e cidade.

TRATAMENTO DE PRL\1EIRA ORDEM

Diarias a P81---tir de1o$ooo
O MELHOR HOT :L1 R. Trajano, 4

FLOHIANOPOLlS Santa Catarina

Ex -chc]e da di nic,.. do r Iospi
tal de Nümberg, (Professor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter) I
Especialllla e.m cirurgia Iger�! �

alta cirurgia, ginaecologia . (do-IIenças das senhoras) e part�s,
cirurgia do sistema ner.voso e Ioperações de plastica

II
J CONSULTORIO·--Hua Tra-I'==m-==--- jano N. le das 10 ás 12 e

Idas 1 5 ás 1 6 112 horas.

ITELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior K 26

TELEF. 1.131

liVRO E<DISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
Gh)ANDE UTILlni\DE 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. HOiarios e preços de passagens
das companhias lerroviarias, navegação rnaritima e aerea e

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

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

C. mmCADOR GERAL DO COMERCIO, DAS INDUS

TRIAS E PROFISÕES.
I A Capital-II Os Municipios na ordem allabetica.

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

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

na indispensavel ou util para um indicador seguro do co

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

•

reira tem seu escrip-

tório de advccacia á rua

Visconde de Ouro Preto
I'

n. 70. - Phoi.e: 1277.

Caixa Postal, 110.

..

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18

(sobrado)

,�� Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

.3 _Pi:;:;: azv*:dlI!1II

Dr. Miguel
BI:;abaid

Clmica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrlioidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr;

Dr. Pedro de Moura Ferro
ESTA \WS EJ\l OTIMJ--\S �ONDl-:\k3 ,)ARA
NOS ENCARí·�EGAR DESSL SERVI 7. ()

r::') ..... ,_�
Á -. r'\f"'\ o C r>« ....

... I ... :;:;"
:
..�_J ;'} ,,�_ ._ ��; .... ,:"j

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

as
Restd.: Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353Advogado Preço di» Guia com o mapa

Rua Trajano, rr 1 sobrado

i
Com IA .--R. jodo Pint::, 13

1548
Teleph. 1595

Telephone n:

Consultas:
=-----

j das 1 5 ás 18 hords
-,-.-O!""r-.-::R�eU"""'la""";t;-o= I==Barbosa== [)erltistas

ADVOGADO

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua TYcljano n. 1 (sobrada

Para anunciar

M isterio
Jr. Bt

Se tendes sido até hoje infeliz
e desprotegido da sorte, vivend 1

só na A Gdz�ta sempre em, dificuldades, ?u :em
poder realizar os vossos nesejos,

QUE T!:!\'l LARG!--\ CIRCU- não desanimeis. Escrevei hoje mes-

LAÇÃ') E'vl TODO E3- mo pam a Caixa Pmtal, 49. Ni·
"fADO terei, Estado do Hio, enviando

---------��,����1àL���@e� um envelope selado e subscrito
� para a resposta, que remeteremos

H t I
� gratis o meio facil e seguro de em

e" 'i ,��." � dias, �onseguirc!e� o que dese-

� �� jardes, seja o fjue for.
, .,

.

��)
---

-- -...--��_____."�--=----:m==""""""lml ,[�� A� ra liec i <J
-- 'r(t;; =

� t� men D
�I�
'�,)'OI
(i!\�
'fI!?'

f'ORM/iDO.; r[I�t'\ U\JIVf HSIDi\DE DO RiO
DE JANEIRO

Fel-pé Schtnh::t n. 2
1

Rua Trajano, 2 (sob.) fiFone 1325-Atende cha- '!

mados para o interior. I!
����==�==��-=�

L· I"'" . @ •

UiZ s-reysrecen
Cir urgião Dentista

RUA DEODORO, 30

I i

I
I'

fi
�

�(;j;);

Ban�o de ��
Crédito Po� 1 ��
pular e P�gri-I-- �;

I d
� 'l'�?�

co a e :;;,�n- 6,1
ta Catharina � I
(Soe. Coop, Rcsp. Ltda.) � ,

Rua Ti'ajano n, 16
(Edificio proprio]

Dr Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, lO (sob.)
Fon9 1631 e 1290 ���

José Pauo Vaz Ouca), impos
sibilitado, por ter de viaj ir para
Blurnenau, de agradecer pessoal
mente as inúmeras provas de ami
zé,.d<:: recebidas durante sua enler
midade, por ocasião do desastre
do caminhão, ocorrido em An
gelna, o faz, por meio destas ex

pressando ma imurredora gratidão
aos seus bons vizinhos e de mais
pessoas amizades e bem assim a

rodes quanto o confortaram com

suas visitas.

1 Aproveita o ensejo para ofere-
cer seus prestimJs em Blumenau.

PORTO DE IVIBITUB.\ (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira)Médicos

Dr.ArminioTavares
Especialista emmoint!as de

GARGANTA- NARIZ
- OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Forrncôo pelo faruloaàl2 àe

meàicina (Ia Uniuer5iàaàe ào

Rio àl2 1aneiro. Ex-interno.
por concurso, õo H05pit':ll

õ

e

Pronto SO( orro 12 àa A55i5ten
cio Publica ào Rio àe 1aneiro.
l'om alguns an05 àe pratica n05 CIC Limitada 5·!. ara.serviç05 I2specializaà05 no rro
fl2s5ior Sanson. no Rio àe 10- CIC. Aviso Previ06·,. aJa.
nl2ira·-na Policlinica à2 Botafo- Prazo Fixo g.{. ala.
ga -- no Hospital àe São 10ão

----------- RLtm=ngnlzBatista ào L(]gOa 12 no Hospital Inl...., li
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PASC�mAl SIMONE S. A. ! ; I LANS PARA BORDAR
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Capital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

COMPLETAl\1ENTE reformado, este grande hotel a

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

pondo de ótima e bem ir.stalada cosinha, a cargo de pro
Iisslonal competente.

SOI\TiDO bar, com bebidas geladas, bilhar e salão
de jogos. AgUl corrente eHI tudos os aposentos. 83r
be,�ria pióprla.

PA6ANDO os

SEGUINTES JUROS:

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

ALlCJ:, AM ELIA. AURORA.
MARIA, MARINA,

MARGARIDA
venda nas bôas

casas

�_

.M l0� {ft·� GJi ��"J} 9 - WVI A G A L I
._-----_-- _._-- --� ._---------_

A.pOIO-saborososó Magali -
Fab .... if'';·as de: E:nd. Teleg. A P O L O

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO � ��li�"r/ii���r�(u�ntfnr!.1 �;! ��iaG C,aixa Postal, 75
DO NORl E-PRODUTOS SUlNOS, EM BRAÇO �� ��> ' tM'�, d�: .n j!J�I t.! ? �1
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o sr. Herminio Jacques;
o sr. Roherto Lapagesse;
o joven Brasil Grumiché;
a senhorinha MarílIa, filha do

sr. capitão de hagata Manoel
Coutinho.

Festeja hoje o aniversario nata
licio do sr. Pasch?al Simone, fi
gura de destaque da colonia ita
liana nesta capital, e abastado
comerciante.

DO POVO
Na gatelan Íia (t�rra do gatos) -xsta-n diversas tribus

GeSSe5 animais que deixam os ratos rôer a roupa do rei pa
ra depois verem se conseguaim comer o rei, em vez de co

merem os ratos.

Havia gato por todos os lados, de todas as raças e de
todas as péles, gatos brancos, gatos vermelhos, gatos rretos,
gatos de .. , unha, enfim gato 1'. oessa.

Era mesmo uma gataria infernal. Miaú por todos os

lados, uma barulheira dos diahus.
Eu tenho pavor do felino, gato é um �icho atôa, faz

em geral como grande parte das mulheres, ao mesmo tem

po que lambe, arranha. Eu não gosto de gato. Dizia uma

velha superticiosa que os gatos dão asma p'ra gente, ora eu

que já tenho m'nha charutica bronchite vou fugindo .-los
gatos.

Mas a curisiodade p' ra mim foi sempre uma tortura

de Tentalo. Eu sempre gostei de esmiuçar as coisas até o

fundo, sempre mexi na água dos poços até que a lama
C'HE6Am UN5

viesse á tona. E' um pnzer que me assiste e ninguem tem

\o direito de esbarrar contra o meu direito. Fui ver os ga-, Dep. Placido Olimpio
tos. Os leitores não podem imaginar corno aquilo era gosa- I Chegou ôntern do norte dodo, Os donos dos tribus mais ou menos enguiçados entre

Estado o sr. dr. Pcilcido Olim-si. As tribus mais ou Menos em desordem. O rei, com as

O 'II,
pio de Obeira, deputado á As-

roupas intactas. s ratos, mais ou menos engaiolados, o zom-
: sernbleia legislatrva.harcrn dos gatos se devorando entre si. i

Um sentou-se sobre o rabo enrolado, lambeu a mão I João Medeiros
e limpou a cara, procurando uma solução para aquela vida
de bagunça. M2.tutou, parafusou até que achou:-Fazerern Chegado de Blumenau acha -se,
a paz entre êles para. devorarem depois os ratos e mais o nesta cidade, o nosso conterraneo

rei com a roupa e tudo. sr. João Medeiros, gerente da
Mas o rei é espérto, quando os gatos menos espera- emprez 1 Garcia.

rem estão todos eniupertgaitados e êle sorrindo e zomban-
O Encontra-se, nesta Capital, che-do de todos. rei não perde partida.

I g1JO de Porto Alegre, em com-O rei é batuta. O rei ê do outro planeta ... I panhia da família Nicolau Senise,

II BISB I LHOTA! graciosa senhorita Rosa Laes.

_i_iiiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiiii ;;iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii_..i iii1íiiii� OUTROS PARTEm

Aniversaria-se hoje o prezado
conterraueo sr. Arí Tolentino de
Souza, Iuncionario das Obras do
Porto, desta cidade.

snzern ANOS I-JU1E:

C
Tte. Alberto Meyer

entra iS Acompanhado de sua exma.

T I f
I família. seguiu para Jaraguá. o

e e on IcaS sr, tte, Alberto Meyer, prefeito
do municipio de: Chapecó.

E COQUE I ROs I ,Seguem hoje, para o norte, em

j on:bus da mes,ma ernpreza, os se-

A C- TELEFONICA CATARINENSE, Iaz saber aos gUlnt:!s passa'5euo.s: .

S. Kretsch-
, .

h 1 E' d C' 'd' f mar, Carmen Oliveira, R. Bran-
VIZIll os ao streito e e oqueiros, que esta isposta a e etuar

dã H' M"I R
a instalação dos centros telefonicos (105 lugares acima nomeados, to- /1

e

s�., lennquep I er'M 0-

da vez que para isso possa con'ar com vinte e cinco (7.5) assina- 'MoI �I J SaG'p ona,

f a,ul,
o

H lady,, .

() C' d
i ati' e ouza e arm la, I aturas no Estreito e quinze 15 em oqueiros, na razão e
OI" - S _

20c/t.. (
,

'1' )
A '18$ (d rveu a, Joao ena e sra, JoaoIPoco vmte mi reis por rnes para o comercio e 000 e-,

O M h d ".
,

'l '\ d r 'I' I· d d
de eUS ac a o e ,�ntomozono mi reis; pua as casas e rarm la, ivre o pagamento eM''I ' 5 d

' l aicott.
insta ação ate 00 metros os respetivos centros.

_

Os interesados deverão inscrever os seus nomes na Matíiz
da C. TELEFO�ICA CATARINENSE, PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 8.

ESTREITO

Concorren
ela públicaA. C. Telelonica Catarínense não assume conpromisso al

gum no caso de não atingir ao numero de assiaantes já mel1-. O Diario Oficial do Estadocionad:.J. I está chamando concorrencia pú·
"TORNEIO DEI Leilão !b�ica'parac�mtrução de um gal-•

. I pao, lllstalaçao de agua e exóoto,
TEN IS H 0...1E ás 1930

I i�clusive poço bOllJ?� e canaliza-

Reall'zou-se, domingo últi- h 'A 'd U' B
' çao das aguas plUVIaiS, em lerre-

oras, a F.vem a 1,10 ranco d - I d R' Nlar ass' tencia 74
'

d'd 1 'l�
nos o g,upo esc.:o ar e W I e-mo, com regu IS ,I, s�ra vlen I o, em el ao, gfÍnho, no município de São Ben-nos courts de tenis, do Lira moveis e ouças.

hdito.Tenis Club, um ren ; o tor- Os moveis que são novos
1 Os interessaJos podelão 'enviarneio intcrmunicipa entre as e pertencentes a uma familia

,

d Cl b Sllas propostas atp. o dia 30 dovalorosas eqUIpes o J alemã que se retirará, em
d Bl conente, eri1 duplicata, acompa-de Tenis e umenau e a breve, uesta capital, p )dem nhadas dos documentos exigidosdo Ura. ser vistos durante o dia do

d pelo mesmo edital, à Diretoril deO tocneio, que espertou leilão. obras Públicas do Estado.vivo interesse nos amadores
e admiradores do tenis, cons- Três con t ra
tou de 4 partidas simples e 4

duplas, constituindo uma ex

celente competição despOl ti
va.

Damos abaixe o resultado
das partidas:

SIMPLES:

um .. ,

MII\IISTER�O
DAFAZENDA

Neate-Lopmeyer
Ttr. Pena-Fral1k
Beak-Engels
Amandio-Meyer

6x3 6x2
8x6 9x7
2x6 1x6
6x46x2

A' Policia Cer,tral,comp1recell
ônlem, Roque Tomé Nunes, casa
do, de côr branca, :om 45 anos

de idade, residente em Callólsviei
ras, o qual apresentava pequeno
ferimento na cabeça.

Diz-se o queixoso ter sido vi
tima ante-ontem, á noite, de uma

agiessão pelos individuo�, residen
tes tambem naquêle distrito, Au
gusto Vieira, Manoel Vir'ira e

Francisco Vieira.
A vitima foi transportada para

u Hospital de Caridade onde se

acha em tratamento.

DUPLAS:
Beak e Neate x Engels e

Meyer 6x3 - 6x4.
Frank e Lopmeyer x Tte.

Pena e Amandio 6xO -

6X5'11---Neate e Beak x Frank e Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
Lopmeyer 2x6 -2x6. � t SUL B I O LMeyer e Engels x Tte. Fe- ....aSi a
na e Amandio ?'x6 - 1 x6. (Formula do DR. BACHMANN)

Na contagem gemi coube
a vitoria a equipe de Floria
nopolis COin 5 pontos COl1tra
,) da equipe de Blumenau.

A' venda em todas as farmacias e casas
de perfL�marias. I�_�_��_�������4__

A VOZ

*
*
* As canções são, não

ha negar, a alma üo carna

val.
Sempre que se avisinham

as festas em honra ao Deus
Momo, surgem, em todas
as cidades) canções que sa

bem interpretar a: alegria
dos foliões.
Atravez o rádio, ouvimos nós
t xlas as noites sambas e mar
chas que nos proporcionam
momentos agradaveis.

Agora, uma pleiade de
moços inteligentes que não

podemos deixar sem u na

nota de elogio sincero, está

apresentando, aqui, nêsta
"ilha dos casos raros", bom
repertório de canções de sua

autoria.
São sambas e marchas

que tê-TI graçl e agradam
em toda a linha, e que dizem
a contento, do entusiasmo
que reina na alma dos nossos

foliões, que não deixam de,
assim, fazerem tudo para que
o carnaval, êste ano, excêda
á espectativa.

S. M. o Rei Momo I,
que será recepcionado por
um formidavel número de
subditos seus. com brilhan
tismo e invejavel batucada,
vai admirar-se, sem dúvida,
de terrr o; já «canções nos

sas», criadas pelos nossos ra

pazes.
Assim sendo, só têmos,

destas colunas, a felicitar aos

nossos foliões, por mais esta

prova de a.mzade ao

querido e amado Rei
Momo, que vílá assistir o'
nosso carnaval, o qual será no

corrente ano, mais Iorrnida
vel e alegre do que n0S ante

riorer!

Policia
Vigilante

tas, da nossa sociedade, admira
doras fervorosas de Momo I, que
ontem, nos telefonaram pedindo
divulgassemos a nova, mantendo,
porém, em sigilo os nomes e a

fantasia.
Vamos com á Marinha-nos

diz o intuição,- é uma pleiade
brilhante de jóvens folgazães que
tntas vezes já tem emprestado a

sua alegria moça aos folguedos car

navalescos no Lira Tenis,
Vamos com á r75Carínha será,

mesmo, uma surpresa de verdade.

A nossa Policia iniciou, ha dois
mêses, forte campanha contra o

máu e velho costume de algumas
pessôas, fazerem do gramado do
nosso Jardim Oliveira Bélo, pas
seio público.
A medida tomada pelas nossas

autoridades, merecêu o aplauso de
todos quanto desejam a nossa ca

pital embelezada e moralizada.
,

Ontem, o dr. delegado auxiliar
determinou uma vistória rigorosa
nos jardins. pois ao seu conheci
mento chegára a noticia de esta

rem alguns indivíduos dormindo <

sôbre o gramado do Oliveira Bélo. ,I,
A noite estava bem mais fresca I

e a grama daquêle jardim públi
co convidava para algumas horas
de comodidade ...

E, após a vigilância feita por
um policial, Iôram prêsos e reco

lhidos ao xadrês da Policia Civil
Germallo José Pereira, Manoel da
Silva, Pedro Rovesso Rocha e

João Inácio, todos residentes nesta

capital.

PródromosA
OA Prêsos alguns lndi-

_ viduos encontrados

FO L. IA sobre o gramado do
Oliveira Be!o

ROMA, 27- A Gazzetta
dei Popolo publicou uma en-

Ocupará, hoje, ás 8,30 horas, trevista que lhe foi concedi-
o microfone do Java lornal, o da pelo sr. Vicente Ráo, mi- Ha tubarõesfestejado compositor e cantor de nistro da Just!ça ào Brasil, o

_

rnllsicas regionais, Juvenal Mel- qual teve o�asião de dizer em Cap_c•.qu/ades, que, acompanhado do qu�, em segUIda á_recente te�- bcunjnnto músical-8ando do Se- taÍlva de subversao do re�l- ana
rêllo, interpretará algumas compo-

men por p�rt�! dos comUnIS-

sições de sua lavra. tas, o �raSII J� se acha com RIO, 27 - Os jornais noti
.:l sua Situação Interna norma- ciam que os banhos de mar em
lisada. Tratando dos

proble-,' Copacabana correm perigo de vi.
�as europeus em ,que se �c�a da para os banhistas que se afasta.
1l1teressa�a !l Itah�, O mInlS- rem muito da praia, em vista de
tro brasIl�lro afirmou q�e I terem I aparecido ante-ontem ali
toda a. na9ao está con�en71'� varÍQS tubarões, obrigando � f��\da da JustIça .d1 causa Itaha- de Copacabana a fazer varIOS êlt:.'
na, � é una.mme �m deplorar paros afim de I\fugentar o cardu.
a odIOsa vlOlencla perpetra- me.
da em Genebra. Acrescentou
o sr. Vicente Ráo, que, ao --.- ..----------

movim�nto anti-sancionista
em que se acha empenhada a CORREIO AE'REO,
Italia, o Brasil responde com

a unanimidade de sua sim
patía.

O «Grup:1 Recreativo Ora
matico«, de amadores do palco.Por decréto de II do corrente, realizará, no próximo dia I I dedo sr. Presidente da Republica, fevereiro, no Teatro Alvaro deforam nomeados: João Lil.;io Bor- C Ih "I hIh M

'

H I d 'I
arva o, um testIva em ome-

ra�, ana, e ena a SI va e
nagem á sociedade carnavalesca

Sylvw TaurIno R<:zenda para .os -Rancho Carnavalesco :Bandologares de segundo escriturarlos r d N. it
�

da I?e1egacia Fiscal do Teso:.:ro
a

O ;r:�rama, ao que sabemos.NaCIOnal nestt' Estado; e João II' d ' .

F d - H k W I J '
a em e outros numeros mterec:-

ce emao . ac er e a ter ose 'd h'o, hl 'd' 'I
santes constara, e uma c Istosa

le ,para m emhcos ogllres na d" 3' C .J

Alf d d FI' I'
come Ia em atos- asa aoS

an ega e Orl&nopo IS. Arantes.

CESAR AUGUSTO

Bando do Serêno

Bando da Noite

Marinheiras

Reunião

Vamos com á Mari
nha

Em nossa edição de sabádo

I inserimos uma nota de um blóco,
que iria ao baile á fantasia ofere

! ciclo pela A r75Carlnha Vem al,
sob o titulo Aí vem as navais,
porém, mais tarde viemos a saber
que referido blóco mudará o no

me para cordão das Marinhei
ras, o que nos prontificamos a re

tificar.
Sobre este cordão, composto

de uma vintena de garôtas do
barulho, aoenas diremos: é mesmo

formidavel. I dos secretarios de
AgriCUltura dos

Quero uma cachôpa Estados

Talvez seja o blóco carnaval'!s
co lideI' do próximo baile "nauti
co" de sabádo no Lira Tenis.

Compõe-se de uma duzia (exa"
tamente doze pequenas) de garô"

Não te quero bem
Não te quero mal
A matriz deu meia noite
O rei Momo deu sinal
Vou fazer barulho
Neste carnaval

RIO, 27-Sabe-se que') mi-
. nistro Odilon Braga convocuá..
dentro de alguns dias, todos os

secretários de Agricultura dos Es
tados para uma reunião, que se

realizará nesta Capital, em que
serão discutidos problemas que in
teressam dirétamente a produ�=

.

I
li.'

naClOna, "

-----------------------\�

Implorando

Não bato prego sem estôpa
Quero uma cachôpa
P' ro meu carnaval
Não quero loura
Nem morena, nem mulata
Vão p'ro raio que as parta
E viva Portugal.

A população de Itacorobí man
dará resar, por estes dias, na ca

pela de São Bento, daquela loc.a
lidade, uma missa e tarde haverá
proctsão em honra a São Sebas·
tião, afim implorarem para cessar

a doença do gado, que Vêm dessi·
mando o gado dalí.

o BRASIL REPELE
as srlnções

REMOÇÃO

Brasil-Para
guaí

RIO, 27 - O Paraguai re�

cebeu com homenagens excepcio
nais os nossos aviadores militares
que inauguraram uma linha de

O guarda da polida aduaneira correio-aéreo para Assunção. O
na Alfandega de Florianopolis, presidente Ayala salientou, em

Secundino Rodrigues Fontes, foi discurso. I1S vantagens desse em�

removido, para identico logar Dll preendiment" para ambos ospaí
Alfandega do Rio de Janeiro. ses.
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