
MINI TI
I

presta.declarações r L'" gislatlvo
RIO, 28- Convocado, oficialmente,,��, " ,�.,'

Ráo, que prestou esclarecimentos SÔ� t,:",�;::f# di/.

br� as prisões de parlamentares. Nal""'�t.""�
re�niÊjo de hoje o sr. Cur.ha Mélo lêl.J �{ •
seú··· .• r:>arecer,., sobre a mensagem presidencial.

V�i ser rnodlficado
RIO, 27'r-Consta queeo presidente da Republica medi

ricará o decreto sôbre O 'estado-de-guerra, no que diz respeito ás

imunidades parleraeetaree, que seriam restabelecidas, . pedindo o sr.

Gt..-tulio Vargas ao Congresso, lic{nça para processar os cinco par
léJo:entares prêsos ..

, -0- .

,

.Reunlão ministerial

A VOZ CO POVO Sem qualsque, ligações politicas.
Proprietarlc e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Redator-secretario OSLYM COSTA
Ar�C' II 1 Flol ianopoiis, Sábado 28 de Março de 1936 1 NUMEHO 475

RIO, 27- -Realizou-se hoje, no Pãlllcio Rio Negro, uma
. reunião do l\rtinisterio, sob a presidencia do sr. Getulio Vargas.

. Após a reunião II secretaria do Palacio ío.ncceu a seguinte Amizade Franco- Br'itâni.
riU amizade �talo.Fran.

Na Côrte de Apelação canctai.

, �Soh a presidencia do sr. ·Getulio Vargas, reuni li-se r- Mi-

I}istuio,. ás. 15 horas, no Palacio do Rio Negro,. e�, Pelrop�l�s'l ONesst� -reumão lambem compareceu o Chefe dI! Folicia, capitão
Felinto Mülier.

A

cesa
ROMA, 27- Durante a entrevista de êntern do sr. Mus

solini com o embaixador de França, conde dr! Chambrun, foram
;:.'ôrlicularmente discutidas duas téses, afim de reforç?r a amizade
Iranco-britâuica por uma amizade franco-italiana, mais re-alista e

oncrr ta ou substituir a cUfla Par:s Lond"(:s pela dupla Pari�-Rcma.
.

O Iu.uro das sanções está ligado a da') indagações diplo-
mancas, mas não const.tue, CO,110 se avançou, o centro das recen
trs �onver<ações. O problema foi largamente últrapassado.

AS CON
VERSA.-

_..

COES

or, Altamiro Guimarães, go
vernador em exercicio

Foram examinadas f': aprovadas as medidas relativas ii

sesruança naeional, decorrentes. do recente decreto que equiparou
.0 eslado-de-�uerra, as comoções .intestinas , articuladas em diversos

pontos do país, desde novembro de 1935».

Palavras do' preside rite.da Renubltca

O cxrno. sr, deputado AI-l
tamiro Lobo Guimarães, GO-I
vernador ti ) ES'ado em

exer-,cicio, acompanhado de seu

ajudante de OI deus, cap, Er-I
nesta Nunes esteve ôntern r o

'

F'alacio da [usüçao.ide fo;
retribuir a visita ofi. ial qu.
lhe fez incorporada a Cõrt
de Apelação, conforme noti

em ciamos em nossa edição an-

terior .

Na ocasião em que o sr.

Governador do Estado che

gou ao Palácio da Justiça
cêrca das 15 horas, os srs.

desembargadores lia Egrégia
Côrte que se achavam em

sessão, suspenderam os tra
balhos num gesto de fidalga
deferência. ao digno fepre-Iseutante do Puder Executivo. I

'. .
.

.

RI(), 27 - 'O, presidente G�tulio,· logo após a reunião
minillteriíil•. interpelado, 'por. um temeserdan,e dos «D:arios As
r.�iãd�s»� dedar'ou:' ....

..

�O Goyêr�'o apenas: tornou rne Jidas de caráter
face do� acontecimentos do momento" .

-' '.

. ".
. ".

."

-0-

Cande·riados

As eSp6raJ��
ças de Hau·

I ptmalJn
I

.
.

DOS E�TADOS·M AfORFS
FRANCÊS E INGL Ês

TRENTON.28 -o governa
dN Haroldo G. Hoffmar.n, deste
E�tadc', c rn novas declarações fei
tas hoje, ata: ou o depoimento de
rres te.ternunl.as da acu.ação, no

processo Hau]; tmann, as quais ai,,·
garam que haviam visto o carpin
teiro alemão nas cercanias do lar
dos Lindbergh. em Hopewell, an
tes d) rapto da criança,

Enql:lanto prossegue viva a coo

troversia, o condenado mostra-se

esperançado de flue "algo aconte

cerá" que o salvará.

dolaprestdentes de slnd .catos
LOI\DRES, 27 -St(:und� in

fOI mações colhidas nos círculos
i'u!cril,ados britânicos, depc.is d,}
visita 00 sr. Von Rlbb. ntrop
a o sr. Ed.· n I () representante do
RtiLh teria redido esclarecimentos
sôbre o Livro Branco e 11 inter
pretação que convinha dar a cer

tas passagens do recente discurso
do titular do Foreign OHi,;e.

Tanto num como noutro caso,
acredita-se que as perguntas do
representante do Fuehrer versaram

sôbre 2S conversações dos estados-
maiores francez e inglez , 'Ils&im

CH EGOU A como .sôbre ,as eventuais con�e
VVASH ING-I q�encIas do fracasso das negocla

çoes.
TON

A INCERTEZA REINAN.
TE

RIO, 27":"_O juiz r�rleral do l:stado do Rio, condenou,
tomo incursos na Lei de Segurança, a dois anos de prisão celular,
os presidentes dos sindicatos de Trabalhadores do Porto e dos
Arm�lens de Café srs. João Gonçalves,de Oliveira e José Rod(igo,
que faziam propaganda c,om�nista.,

o deputado catarlnen ..

se Abelat"do Luzpara os parlamentares prêsos
'RIO, 27 _.. Diversos proceres da .minoria examinaram a

possibilidade -:Je impetrarem uma órdem de habeas-corpus em

fE.vorl· palestrou c�m o presi�dos parlamentares" prêsos. Consta que será patrono da causa o sr.

dente G ,"§.t. � �.'. ;11ft
.

João Neves da Fontoura.
. _ � oiv

I RIO, 28 -Açezar de serem ás sextas-feirar;, após
lO despacho com I) ministro da Viação, destinada a au,

diencia a congressistas, p:mco foram os repre�entantes dc1
Nação que compareceram ao Rio Negro. Vimos. o deputa. a sréi. G�tul;o
do Augusto Cursinú, que almoçou com o sr. Getulio Var-[ Vargas
gas e saiu pouco depois, o sr. Sales Filho e o sr. Abt-

I

LONDRES, 'J.7 --Nos circu.
lardo Luz, de Sfinta CatarÍuél, 411e se demoraram em pa-IWASHIN _JTO;-.,J, 27 - A s�' los políticos inglezes mo:;tra-se
lestra com o chefe da Nação. nhora Getulio Vargas e seus fi- certa inlerteza quando ao exito das

lhos GctulilJ e A\zi�a e o c-mbai- conversações entre Berlim e LOh4
xador O�v(lldo Arsllha. chegaram dres, stndo muilv commentlda a

á est:\ capital, sendo recebidos declaração feita pelo ir. von Rib
por todcs os Glcmbros dit mis· betrop antes da sua partida para a

são dipioír.atica braslieipl. o d(. I
Akmanba e segundo a qual nada

_,_ R('.we, dirdor geral da União �eria resolvido por fnr:t:anto e:ó

LONDRES, 27 -- O sr. Von Ribbentrop, chefe da de- Pan·Americana, e a senhora Os- nestes dias mais proxirno5 se toma-

{ega�ão alemã, partiu de avião co,:� desti!!o a Colonia. Interp�lado. valJo Aranha e sua filha. ria em Bedim uma decisão vital.
antes da viagem, por alguns representantes da imprensa declarou: A senhora Getulio Varg �s pc;-

RIO, 28-Na reunião de hoje da Secção Permanente do -Nada resoJrido. Rda!ôrel tudo a Adolf Hitl:.r, hoje, em .50U para os fotogrôfos na plata-
Sen!ido, o sr. Cunha Melo brá dois pareceres, um sôbre a inrii:: i-Esse�.

I
forma da estação, com seus fi-

C.9�9 Vi!a� Bôas; e out·o sôbre a ultima mensagem do pr�iden-l A decisão mais sér;a em tudo isso será tomadé. "o fim tles- lhos e o casal Osvaldo Ara-lte '•. Refubl�ca. 'ta semana. nha.

. Pessimismo
,

quanto a convocação da Câmara
. RIO; 27 _. Soubemos que a minoria, na sua .reunião de

hoje.· delibecllu' telegrafar aos oposicionil>tas $lusentes dando conh;;
cimento da atual situação e encareçen�o a necessidade da convoc?'

ção extr�ordinaria da" Câm.HéI dos' Depl;itaàos, .em f�ce da sus-

pensão das imunidades pallamenta.r'�s.... N I\.. [)A �E ..

Alguns ·dos que participarem da .reunião monstram se pessi· 4.. �
mistas a re�peito; achando dificil .. devido as despezas que isto �iiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiíiS����Oii;;a�_''''''''-';L.';;;;;.!h1I�V��iiDi.��I';;;O-��-Oactlrrehlría, congregar com maior urg�ncia no Rio <:.em represen-

'_ •
.tantes, isso é ó terço da Câmara, imprescindivel para que tenha deito

a convocação.

Dois pareceres
CAFE' BOM SO' NO
..JAVA,

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

.,,:..

,
,
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G " Z E T A Francisco Lumertz, digno prefei
to provisorio, e candidato apre·
feito deste municipio, pelo Par
tido Liberal Catarinense.·

Uma multidão de amigos e

correligionarios o forsm receber

Araranguá na gare da estrada de ferro D.

Chsgou, ontem, nesta cidade Tereza Cristina, prestando-lhe en

vindo de Laguna, o sr. Caetano tusiastica manifestação, pela ex
-----,------- trondosa vitória obtida no pleito
A j PEO I OO5 do dia Iode março, elegendo
�����!!- o filho desta terra com uma ma-

N
-

t
' ioria es-nagadora de 608 votos,

AVANÇAND SOBRE O que será provavelmente a última ao es a sen· talvez, a maia brilhante das vitórias
LAGO ASHANGI batalha campal, antes da estação do cumprido' do sul do Estado, pois Caetano

das chuvas que está a começar. Lumertz, derrotou fragorosamen·
ASMARA, 27-0 grupo ita- Espera.se que a batalha se tra- No Regulamento da Instru- t� o Integralismo e. A d!ssidencia

liano de ataque,. que continua v� junto á praia do lago Ashan- ção Pública, o vereador Luis hberal, que se h"vla �D1�O, . ver-

avançando em direção do lago gl. Sanches Bezerra da Trinda- gonhosamente, ao primeiro Ad·
Ashangi, ao sul de Tembien, é de, diretor daquele serviço, ver.sario do DOSSO regime. Ficou,
composta de 25.200 homens. COLUNAS PENINSULA- encaixou um dispositivo que� assim. c��almente provado ore·

Embora os preparativos de um RES EM MARCHA
apezar de alg'um exagl!ro,

ai prestigIo de Caetano Lumer-
outro comando prossigam no maior

27 N'
contem alguma cousa de acer- lz.

A· h h I cn. •

Para anunciar sigilo, soube-se que o imperador KHARTOUM, - otl- tado o c egar ao ote r'arl8,
Hailé Sellassié espera alinhar oi· das n�� �onfirmadas procedentes I E�ige tal dispositivo três de uma. das janelas, fez·se. ouvirQUE TEM LARG.A CIRCU tenta mil homens para a batalha da Etlo�la" declaram que duas

anos de rilagisterio nos mu-
a vo� do sr. o\rnttld� �apolt,. pW4

LAÇA0 EI\1 TODO E3 iminente, encontro em que o Né- colunas Italtana� �vançam neste nicipios do interior, para po": nunclando um entuslashco dlScur-

TADO I gus coloca todas as esperanças e �()mento M dneçao do sul, sen- der o professor ser nomeado 50. enaltecendo as elevadas qua-
..,_ �- do qUi; uma, vinda de Omager., para a capital. lidade pessôai, e a vi.da públi�a

Notas A VI·agem
rUnla...para Rogara, ao .passo �ue Agora, mudados os ven-

do homenagea�o, CU)? �rocedl-
. o�tra, procede�te de Slttoma, (.a- tos, soprando outra aragem, ment? r�tlJ m�t? .contnbulu pan

pD I iC ia i• I[
mmha para Bucutan.

. pois até a Instrução Pública a ?nlbante vltona. '? s.. Na-

aO BraS II I Segundo todas as aparenclas as virou a ser Departamento de pola encerrou o lIeJ discurso com

. ref�lidas colunas se destinam á Educação, o vereador San- as seguintes ��Iavras: «Felis�ent�
regIão de Gondar. ches esqueceu.se, desde logo, o. nos5.0 querida Ararangua,. es ..

da sua inovação pois foram ta retntegrado na posse de SI

'10meados. professores na Ca- mesmo, por este gran�e a�ontec�
pital pessoas que, vindo de ,?ento para a n03sa hlstOtl!í ��lt
outras plagas, nunca senti- tlca, e p�e o r�ovo �raraDg�a
ram O cheiro do nosso ser.

ense conhar no prefeito eleIto

tão. que. saberá hz'!� .com que reviva

Como nos explicará essas
e perdun. a polthC� de pa:t:. -Ira

nomeações o vereador Trin- ibalho e .pr?lresso, I�cetilda ,pel?1l
dade, a não ser que a seca nesq.ueclvels coronels Apolmano
do nordeste inflúa no cam-

Pereira e JOiO Fernandes de

pear do Rio Grande do Sul!... SouEza». 'd d Im seguI a usa a pa avra o

Ome,1 Continú'!. Ra 6a. página

I� ÓA2.t.TA Florianopolis-28-3-11}36

do Novo discurso
de Hitler

Cartazes
dia

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, Além do inferno.

'. .

l'
CINE ROYAL, ás 7,30 ho-

Camilo N�varo,-o inte l-
ras Segue o espetáculo.

gente humorista que desper- '

diça, com� o fez Bocage, to- CINE REX, ás 7,30 ho-
d� o seu tntele�to �a b?e- ras, O criminalogista e Da
rma de que� nao ,ltga irn-

ma por vontade.
portancla á vida-disse, uma
vez, referindo-se .ao despro- CiNE. ODEON, ás 6, 3(4 e

gresso de certa cldad� cata- 8 30 horas, Alta Roda.
í íneta: - terra bendita que

'

tem sabido resistir heroica- Ca rtazes de

Imente aos embates da civili-
a�.enhÊ!:zação l

Fazendo minlJis essas pa- CI'NE IMPERIAL, ás 6,30 1

lavras, apenasniente com re-
e 8,30 horas, A [amllia Bar

íerencia á arte musical (pa- rett com Norma Schearer,
ra não ser máo falador), Frederic March e Charles
quero pôr Florianopolis �o Laughlcn,
caso que mereceu do dito

humori?ta a piada já tão CINE ROYAL, ás,5, 6,30
conhecida,

. e 8,30 horas, No dia que me

�' q�e a
.

nossa Flo!la.no- queiras., corn Cartas Gardel
polis nao 50 tem resistido, e Rosita Moreno.
como km mesmo recuado
ante os impulsos e o progres- CINE ODEON, ás 6,30 e
so da arte musical. 8 30 horas Uma noite no
A não ser a generalização Ritz com'Patricia Ellis e

do radio-receptor, que. é as- William Gargan.
sim como agua canalizada,
vinda de muito longe, a não CINE REX, ás 6,30 e 8,30
ser o radio nada mais ha de horas, fi I e g r e divorciada,
notavel. com Fred Astaire, Ginger Ro-
Certa vez, alguem cheio

gere e Raul Roulien, +-serã BERLIM, 27 - No discurso não póde nascer senão da livre
de bôa-vontade, quiz dar a um marcado sucesso na vi- pronunciado em Ludwigshafen o resolução de contratantes inteira

Florianopolis a graça e o da cinematografica de Fio- chanceler Hitler acentuou textual- mente iguais, (Prolongados aplau-
condão de possuir uma esta- rianopolis, que já se habituou mente: sos).
çãozinha de radio transmis- a ver focalizar, no Cine Rex, «Não creio num povo que per- E' falso pretender que a paz

são, mas ... tudo fracassou a os melhores programas da de o seu caráter, tornando-se ser- póde reinar quando um diz ao

imperiosa caveira·- de <burro cidade. vlI e contando com o apoio de outro: «Vais assinar isto ou então

que existe cá pela terra-bõa Alegre divorciada é um Paris, Londres e Genebra. Não, eu tomarei medidas contra t;.» Isso
do pobre Dias Velho.

. filme surpreendente, movi- povo alemão, h lu que deves de- não é paz mas uma imposição, e

E assim, uma, lá se vão mentado, cheio de atrações fender a tua vida, ter confiança tal imposição provoca o odio e 1:1

todas as nossas esperanças magnificas, musicas lindas e em tua força, para que, em viro. indignação de qu�m a sofre, assim
musicais. bailados estonteantes, que os tude dessa força, possas estabele- como suscita o medo e a angustia
De outra feita se falou, criticos a una voei deno.nina- cer á vista do mundo o teu direito no seu autor. Isso não é a paz,

com entusiasmo, da. creação ram a produção máxima da á vida. E' trabalho de politicos elemeros.

deu um conservaiorio, m:s, R. K. O. Radio. Era necessário dizer ai) resto E' obra que não dura. Assisti
como faltou o sal da boa- Em Alegre divorciada os do mundo: Neste momento não mos ao espetáculo d; homens in

vontade, a cqn�erva se estra- írequentadores do elegante confundimos o nosso amôr da paz capazes que se entregam á orgia
g?U e... a !dc� ap?dreceu, Cine Rex asststii ão, surpre- com a [alta de carát�r. Q�ando de fabricar tais construções. O
ainda que emb!,lOnan.a I

. sos, e pela primeira vez, A falamos em paz, pedl�l)s ngoro- que nos interessa é, porém, uma

A terra é boa ... SI praniá, Continental -a dansa revo- samente o mesmo direito para o ordem européia concluida p::>r largo
dá...... lucionaria � executada as- nosso povo. Temos pofundo de- tempo no interior e no exterior

Mas ninguém p.anta, e I sombrosamente, pelo par de s?ja de paz, mas estamos com en- entre os proprios povos».
quando aparece alguém que exímios dansarinos - Fred cldos de que um tratado de paz
O íaça vem o�tr� alguem, de Astaíre r Ginger Rogers, I\. GUE R--i-,-� 1\

_ordem, de qaimbinga e es- Raul Rolien, o aplaudido e ,� �
traga tudo, . vitorioso astro braslleiro, can-

Na .ninha horta eXlst�, tará em português fi Con- ITALO ..ET'IOPEinextinguivel, uma verdadei- tine�tal.
'

ra praga a que nós chama
mos «capim cebôla-. Não ha

_ quem a desbaste.
Pois é. Florianopolis está

cheinha de capím cebôla ......
REVISTA

Fllcal de Legl.la,io da
Fazenda

Sebastião Vieira
VENDE-SE U'11a coleção

completa dos anos de 1930
a 1934, por preço de ocasião.
Informações nesta redação.Ente Itdliano

Audizioni Rs
diofoniche
E. I. A. R.

E.tação d J Roma 2RO metrol

31,13 KC. 9635

. Hora do 'Rio de Janeiro 20,20

Programa de transr.zissão ra�

diofônica especialpara a

Ame! ica Latina

Sabado. 28 de Março de 1936

Anuncio em italiano, espa-
nhol e português.

Marcha Real t! Giovinezza.
Noticíaéo em italiano.
Transmissão de uma opera do

Teatro "Alia Scala" de Milão

Conversaçãl,) dt) Professor De
. !\t1asi.

Cantos regionais P9r Enzo
Alta.

Notici,uio em espanhol.
Notiliario em português.
Marcha Real e Oiovinez:a.

Devidamente escoltados fo
ram ontem, ás 20 h')ras, apre
sentados prêsos, procedentes
de Joinvile os individuos Car
los Schroeder, Emilio Bauke
e Eugenio Boehm, implicados RIO,-28 E' esperado nesta

no fabríco de moedas falsas. Capital a 3 ou 4 de abril proxi- SHANGA(, 27 - Foi hoje
-Ontem, ás 18,30 horas, mo o cHindel1lburg» que é co- declarada a Lei Marcial.

foi apresentado pelo cabo da mo se sabe, um gigantesco dirigi- Nas proximidades da Universi

guarda no Tesouro do Esta- vel de passageiros construido re- dade de Fuhtah, a policia deu

do, O cégo Alvaro Madale- ,=entemente pela companhia alemã uma rigorosa batida na qual três

na, por encontra-lo embria- IILufthansa". p0liciais .fóram feridos á ba!a,
gado, no interior de uma ca- Esse transatlantlco fará a linha dez estuaantes receberam escOrla

sa de· neg()cio á rua João do Brasil e a sua chegada ao Rio ções e sete outros foram detí·
Pinto. está sendo ansiosamente esperada. dos.

do gigantesco "H in-
demburg" Decretada

a lei marcial

_'\..... ,_...�
__ r�

I
.1>

Sabado de Passos
I

Meu Deust ... que diferença eu vejo em tudo agora,
Dos ten pos sem iguais que muito longe vão!

Como é alegre o povo! ... E já ninguem mais chora
Quando passa o Senhor, tristonho, em procissão

"

A propria vós do sino é rude, é insouóra,
E'co que vibra altivo em louca confusão.

Já ninguem sente mais, na rua que se inf1óra,
Cheirinho de alecrim... de flôr... mangericão.

Antigamente, sim I Era bonito e triste r
.

Quando o Senhor deixava a branca capelinha
Nessa testa de dõr que a gente muda assiste,

o sino lá do alto a todos parecia, �Rezar constantemente a santa Ladainha,
Dos encantos sem fln do respeitoso dia.,� I

Trajano MARGARIDA n
__e.a:_... :I a. ��..

.INC �L.l JI' l(); ;
entre as funcionarlDs
com direita 8D aba··

• •

no prOVlsorlD
RIO, 26-0 diretor geral do Expediente e do Pes

soaI do Tesouro Nacional comunicou ao diretor geral do
Departamento dos Correios e Telegraíos, em resposta ao

oficio pedindo a distribuição á tesouraría da Diretoria Re-
gional do Distrito Federal da ímportancía de ..

5.042:479$100, para ocorrer ás despesas com o abono pro
visorio, aos agentes de primeira e segunda classe e ao

pessoal diarista do mesmo departamento,-que o ministro
da Fazenda resolveu que somente os agentes, ajudantes e

tesoureiros das agencias de primeira e segunda classes reu
nem os requisitos necessaríos para serem incluidos entre
os funcionarios com direito ao abono instituido pela lei n.
183, de 17 de Janeiro último. O pagamento a êsses funcio
narias foi autorizado.

O titular da pasta da Fazenda solicitou providen
cias afim de que, na elaboração do futuro orçamento da
despesa, não figuren os aludidos funcionados em dotação
orçamentaria global e varíavel.

A
muni
c'pios

nos

.��
•._�..

\
,
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A GAZETA
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��)r ..ArmlnioTavares �
EijHJlallahu �Li1 ir!lleJUu !h I
J .\RG \''l' rA - NARIZ - 0)- rVIDJS-- C\B�:ÇA--PESCOÇO
(f'o rm aô o pela farulô::I':}z de Imúlicina �I:! UrJíversiàa�e ào

�í;:) üz Janeiro.

EX-i:lternO,!):lr conrur.so, õo Hospital ô

z

',7rOn!O �O:O:TO �
ô

c A.J5isi:en-1.cio Pub licu õo �ID
ô

z Jan etro.
:.YTl alguns uno s àe pratica nos!
JZrViç05 eSj)ecializa�03 no Pro 'II.',�s30r 5::mson, no Ria ôz J:1-
n ztro-vnc i?oliclinira àe 1301'ofa- i
ga·· no H03j)ital õe 5ãa João I

�];i:;ta �o.L(lgôa 12 n::J

HO.5PitOII'"JGifré··Qu IOl!?).
Chefe dr.� clínica e cirur-

gia .de GI1,vidos, garganta, ii'1,mz, caoeça e pescoç,) IjJ Hospital de Caridade
.je FlúrianopoJis. IG'lbinete adaptado para iI
�xames dJ sua especialidade! e I

:om sala d,! cirurgia propria. Deseja consertar o Comprando êsses cigarros os fumantes ainda pode�
Comulta3 diariame::lte no seu rádio? Procure o

rão ser beneficiados com cheques. ao portador,
Jospl.·b�l df' Florianopolis.

I
B 'u· nos valores se 1 $000, 2$000, 5$000, 10$000,1. ,-

_ sr. ollzon, a rua rugual n. 'fi,RESIDENCIA Hotel La 39, que será p:enamente sa-
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Das 10 ás 12 e das7;14 ás
17 horas
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j

Advogado
a_YiF2t;;L:;-r';:i.... "n" '...- ..' ..... "'!9,:::'- o'. -!.�

Rua Trajano, n' 1 sobrado.
Telephone n' 1548 �
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ADVOGADO �
Pul:! Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325--Akdc cha
mados para o inkrior.

���- ..., ...

����
Dr Aderbal R. �

da Silva i1
rvdvogadc �

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) �Fones 1631 p. 1290
,

�m_,__-:r;.·:;;;:;-- mQ �·- :J

'\� "d'h,.e iCQS

lrrdic-a:

r_Jf'. f\/1 igu aI
B í;:}:� b a id

Clínica Gm.l .- Vias Uriaarias

Hemorrhoidas: - Tratam�nto
sem op-raçao e sem dôr

Res!,J.:· Praça Pereira e Oli�
veira, 14-Tebph. 1353

Com td,. _.R João Pinto, 13
Tdeph. 1595

(onn.rlfas:
das 1 5 ás 18 horas

Dr. Caetano
Costa Jor,

Clinicá cirúrgica -- Opera
ç?5cs- '.j inecologia -- V ias

urinarias

CO:'l'SULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua JO�lO Pinto n. 13
Telefone

(Curso d� especialização em

molestias d� senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde =Consultorio :

ANITA GARIBAI.DI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Oh'eior ih Ma�t:rrlldaje
Medlcl d" H�spíiai

[.)e f"'l tistas

Luiz Freysleben
Cirwgião Dentista

-- RUA D20D01(0, 30 -

.--------- ----_.

Acaba de saí r do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO 1

Guia de E$'l:ado de
Samll:a CaiarinJl

l I

Estabelecido com excelente prédio de contru
ção moderna ern cimento armado. Agua encanada
em todos os quartos con janelas para as ruas Tra
jano c C'onselheiro Mafra. Espaçosa torrasse em ci ..
ma do 3). andar, com admirável vista para o mar

e cidade.

TR!\TAME.NTO DE PRJ.\1EIRA ORDEM

Confie a execução de seu projéto
á um bom arqultéto.

ESTAMOS EM �6TI.VIJ-\S Ç\)NDIÇÕES PARA
NOS ENCARf{EG.\R DESS[::� S::RVIÇO

Pr'eços 11' ':Jid i 0(.::>3

Edltad� pala LIVlUillA Ci:tHllAl da Aiberto EntreI
florianopolis • raixa Postal, 131 . Telefone. 1420 • 5. ratarina

Enàereço Teleor.: "Entres"

LIVRO 1 INDISP2NSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO
'.�.!íC
o._.\ �1Á,a

.•abrange os seguintes assuntos:
l\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

lrformaçôes gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repartiçõ es, impostos etc.-Indicações ulels :

Serviço pO'ltal e telegrafico. Horarios e preços de paslag.:.ns
das companhias Ierrov.arias, navegação rnaritirm e aerea e

emprezas d,'! transporte terrestre e Iluvial. -�dçdida5.
B. OS MLJNICIPDS.

lnformações gerais: -Repal'iições publicas, Associações,
Institutos, Hospitais, Imprensa ctc.--Indicações utels: Meios
de transporte. Plan.::>s e tabelas d � transportes marítimos,
terrestres e fbvlae3. Distancias quilometrica.

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

TRIA.S E PROFISOES.
I A Capital-II 03 M'J1icipios �na ordem] allabetice,

-IH Anunciantes fóra do Estado.
O. INDICE DOS ANLNCIANTES.
O G 5 do Es'-ado de S. Catarina é a unica obra

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

na indiepeusavel ou util para um indicador �eguro do c.)

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

Treska Jr� & Motta
FORMADO) PELA U,\JlVERSIDADE DO RIO

DJ::' JD '\T[�'QO
..

!-..J ,,\..\!.L.J, ..

ACOl'vlPANHA-O UM NOVO MAPÁ DO ESTADO
Preyo dI) Guia G�m'''õ-mi1p!i'��'�"��'----a$�

VI
==D E==

A�1tonio Xaviel"Q
LI\VA-- TINGE E REFORMA]CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERVIÇO G,-\RANT!DO - PREÇ03 Mi)DICOS

I FLORIANOPOLIS

������&"tpRif'MP "64'

� Companhia Brasileira Car
[� bonitera de Araranguá
Estrada de Feno D. Tereza Cristina

AV�NrDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEfONE, 3-1900

End. Teleg. «BARB�<ANCO»
Río de _Janeiro

Minas em CRESCIUMi\
errADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ

---
..��--,---------,-------

&;;8.S'

fumEm

..

piiêMm�;u.-� Rheingantz
LIVRARIA MODERNA "I

o AZ DOS
Punüaün cm 1836

Rua Felippe Schrnidt r.' 8

Caixa postal 129 T21. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Chapéus.
Procurem

NO SEU

Fornecedor
rv�odraphia, EstlZreolypia
IZnca()erna"õo, Pautação, Tra·
balhos em Alto R2ieuo etc.

que já conquistaram aos cigarros da época
ferenda do povo

1835
C�:

pre-

E
N

---Moritz &Cia.-
Escritorio e Seção de Venda
RUA CONS. MAF RA, 55

Florianopol is

Fabrica
R. TIRADEN TES, 43

Santa Catarina

Fab,-ica de Balas, Cara
melos Finos e de Mas
sas Alirnenticias DIVINA

Fone: 1.�8S

A L. I lfIII M AGA L I -M A'lll:G A L I
------------------.------------�� --------------------

� pOIO-saborososó Magali - a melhor m"nleiga Ia O' nlelhor quejo
Fabric';(3s d<?:

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO �E BRAÇO Leb��benc'hftn & CiaflIii DO NORl E--·PRODUTOS SUINOI, EM BRAÇO . U §I . ,. U
DO NORTE

7

6:
.- - .... ,. ,.. ...

.,

End. Teleg. A P o L o
Caixa Postal, 75

L A G UNA

8

"

\
- --

.."..
f
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A GAZETA--Florianopolis, 28-3-1Q36. 5
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Um louco precipitaL!se no

espaço, para mor'rer, es�
magado contra o solo

historiaPelaDe30metros de altura ,�!����!n:� A Sd! �:!:�e-
IGREJA metodista ep.iscopal gados no Cara I DIA 27 DE lV\ARÇO DE I 936-S. JOÃO DAMASCENOde Nova York permite que ".

D

as mulheres exerçam o sa- n1e I''''C la 1865-0 combate no Passo da Patria-ContinullçEo
cerdocio. Elas podem pregar, do combate do Passo da Patria, começado na vespera. Seguem, DC-
casar e batisar, sendo-lhes Recebemos a seguinte circular:' vamente, para explorarem o Paraná, os "apores nrge�tinos Cha.rca-vedado porém o cargo de «Ill.no. Snr. Dlretor do jornal buco e Buenos Aire$ e a canhoneira Henrique �artms,conduzIndo
pastor. A G L\ZETA Nesta- os genera'=5 da alliança e o ministro Octaviano. Os paraJuayos re-BELO HOLJIZONTE 27 O morto cantava 31 e estava

.

h d f d d b bar
1\,

E Tcnho a honra de comunicar bocarn uma c ata para, e ronte a esqua ra e começam o om -
- O Instituto Raul Soares foi internado ha 40 dias, apenas, ra

NUMERO DE OSSOS DO
a V. S. que, em Assembléia deio, que é respondido eflicazmente pelo Tamandaré,sob O cornman-

. .

d solteiro e natural de Montes Cla-
h 208 ic �

d B
ontem o tragico cenano e um o

•

corpo umano, ; peso ( ) Geial realizada em 2) o cor- do de Mariz e anos.episodio que evoca os contos lan r05, onde a [amilia reside. A atl-

esqueleto: do homem 5 a .6 rente, foram empossadas a Direto- 1867_ Tratado de limites-Em La PélZ é assignado I. mlasticos de Edgard Poe. A' ho- tude dos bombeiros, abá�dl)n��do quilos, da mulher 3 a 5 qui- ria e Comissão de Sindicancia tratado de limites entre o B asil e a Bolivia, regulando as lronteir. 5d
.

I J
I •

f li- nesse ernergencra cntica,
I 400 d f

ra o recreio um ouco, ose I o ln e c: � o.
�

d los,' número de museu os,. ;
1 de".ta Sociedade p.aru O'oeri.r os entre os dois paizes , O ultimo paiz assentou nesse pacto a sna e lwI d "1

.

d f" t ntada sen o to-

T d d P
Cardoso, bUI an o a VIgl ancia 00 OI vivarnen e come

O peso, dos músculos e Igllal SEm de-tinos no penodo social de sa na questão do Acre, resolvida em 1903, pelo rafa o e etrc-guardas, ganhou o pateo do ma dos unanirnes em reprovai-a.
a pouco mais de metade d.o 25[311936 a 2513i 1937, ficando polis.·nicomio e, correndo velozmente
peso total do corpo (35 qUl.- assim constituidas: 1871- Tratado de pa'G-E' promulgado o tratado deh-em direção a um altissimo co-
los para ind.viduus de 70 qUJ- DIRETORfA: Presidéot,e: mtivo de paz entre o Rasi! e o Paraguay, negociad? separaa.ame�-queiro ali existente, entrou a gal-

Irlt'lta.JI;Jação los); número de costelas) 21, Orlando Fernandes: Vice-Presi- te, em Assurnpção, pelo barão de Cotegipe, a despeito d1s dlSPOSI"galo. Deu-se então o alarme. I .. UI 1E
12 para ca-ía lado, das q�als dente: Nebuco Duarte Silva: 1. ções <!o 7'ratado de Tríplice Álliança. Na me�ma data, são prom�l-Atraidos pelos gritos dos assisten- da AI IS nê, a III 17 são chamadas verdadeiras Secretario: Aldo a- Almeida: 2.

I gados os tratados de limites, amiz�d�, comrnercio e r:avega�ão, I�sslmtes, varias médicos do Instituto
I e se inserem no externo, 5 Secretario: José Hipólito Vieira: como, os r-lati-os á entrega de cnmmosos.e desertores naciona istas.correram e tudo Iizeram p.:ua im- nha 1 são chamadas. f�lsas e não 1. Tesoureiro: Lauro Francisco 1881- O general Bento Martzns-�allece em Uru�uaywpedir que o louco alcançasse o
se inserem diretamente no ela Sik ..,; 2. Têsoureirn: José Mei- ana ° bravo general rio-grandense Bento Martins, b�rão �e IJu�y,cimo da alvore. Foi inutil. Com A estação alemã DJA, ond» externo, ligando-se ás cal ti-

r a: I. Procurador: Francisco Ma- nascido em 7 de Seternb .. o Ge 1818, na então Ireguezia, hoje, vil'aa agilidade. de um lelino, .0 de- 31 ,38rns., irradiará amanhã? pro- lagens de outras costelas ou 110'J dos Prazeres; 2. Procurador: do Triumpho. P'estou re levantes serviços, tendo feito com distincçãomente proseguiu a sua alucmante grtl,lla abaixo, rara a Àmerica do ficando flutuantes na parede I Otavio Ferrari. a campanha r'o Paraguay.
, . I 1

ascensão até atingir a copa, em Sul. do abdómen: a coluna verte- COMISSÃO DE SINDICAN- 1893 __ Ozorio [allece em 'Bage--ral1ece em Bage, ceuma altura superior a 30 md�o.s. A's 23.15 CNf(';pond: à, brai tem 33 vertebrais; '7 cer- ClA: Eugenio Luiz Beirão, He- uma lesão card.,«.e , o general de brigada IVIi,nuel Luiz da RoàaInstalando-se, em um prodigio 3,11) :'IS. no Rio de [aneiro e vicais; 12 dorsais, 5 lomba-
r ondino S lveira L>'Avila, Manu-I Osorio, natural d. D. Pedrito. Fez a campanha do Paraguay, ondede equilibrio. entre as ramagen� [7,15 às 1,15 hs, res, 5 sacras, so.dadas numa I el Vieira de M�!o, Jucundino I teve duas promoçõ-s por actos d.; bravura. Ao proclamar-se a R(wdo alto coqueiro, permaneceu ali 22.55 Anuncio DJA, (alemão, SÓ peça, O sact um, e 4 coei- Wolff, Severo Simões e l\ !ax publica, baixou clle, em Bagé, Lrdhante ordem do dia, declarandC',5ete horas, baloucando-�e agarra- espanhol). �a�ção p,opular alemã. gea's tambern s,()ldadas numa' Kunz('r e Alvaro Bôaventura de que se os seus companheiro5 d� armas quiz��sem estabelec�r no Brawdo ás folhas c,ue oscIlavam ao 23.00 RadIO mfantIl: U� p,fça só peça, o COClX; o c?rpJ hu- Oliveira. sil, o regimen da esplda d(�ix:ma de. ser mIhtar para ser cIdadão."ento. de lendas de Hermann WeInrelch.

m2.110 encerra 5 a 6 lItros de Valho-me dú en e;o que se T.1e 1896-São sagrados BISpos no E1!,ypto-Na p(ésenwGrande cafsa popular afluiu 23.30 Variações em fa-;nenor de sangul'. derece para apre�erttar a V.S. os ça de um emissario do Papa são sagrados no �airo d�us billpcsao local e, como a quéda se ali, Jos. Haydn. Toc1l Oto f\. Cra:f.
meus protcEtos de elevada es�im(1 cophtas. Deste modo retomOL,) Papa a sua autondade so�)re os co-�urasse iminente, alguem se �eln 23.45 Ultimas noticias (cn; ale- O PRCFESSO:1 VIGAé\D, e consiclera:rüo. phtas do Egypto, suspema por espaço de quatro seculcs.brou de reqtlisitar os bombeIrOS, mão). 24.00 Para o crer,:JUsculo sábio norueguês descobriu: Saudaçõ.::s, (a) Melo de fi!,c'.lmparecendo um contigente de do Domingo.00.15 O nos,o con- após Ull1 longo csturlo sôbre me/da.19 soldados comandado pelo te- certo de Domingo. 1.15 Ultimc,s

as côres da aurora b:)red
nmte Jose Francisco de Oliveira. noticias (e� eS!J�nhol) ..1.30 Mu-

que a camaJa atn1?sfé:icaA mais alta escada da corpora- si:a e poesla:TrJo em SI ma:or op. da -l erra é azoto CrIstalIza-I T h Bebidi1� Nacionais e Extran-ção, estendida, não a cançou se- 8 de Johannes Brahms; reC.Oi
i d'l

qller a metade da altura da alvore. de "Vozes dos povosll d_; ]ohann! i:::su explíc::ría a côr azul geiras só NO
Foi aberta então a rêdepara- Cottfried Herder. 2.15 Eco deó-1dJ céo e o fáto por que as CAF'E' JAVA Va e ser tra-d M· d Praça 15 de NovembroqUéJáS em tomo o. tr�nco en portivo. 2.30 uSlca e. so�ro, ondas de T. S. f. seguem os

Antonio Pasclzcal vadaGuantC' os populare� mCItavam o 8anda regimental dos marinheIros contômos da Terra em vez
UMA GRANDE BATALHA! Realizcu-se em Tubarão, sobdemente a saltar.

.
da SA sob a d�teção d:: .Rudclf de ac:on panharem a tangente.

li presidencia do sr. ProfessorEntretanto, anOlteceueos bom-I BIÜhl. 3.00 Ulllmas notlcIas (em

De�porto ASMARA, 27-.0 gmpo Luiz Trindade, digno diretor doLeiros regressar�m a seu quart�l alemã�). 3.15 MUflica de SOF'), I � .

italiano de ataque, que conti:Jin Departamento de Educa�:ão, alIpezar dos pedidos �ara que h- (Contmuaçãu)
• , • a"ançando em direção ao lago; cerimomia do encelfamento dacassem. Os comentanos .cruzam-!4.30 Leitur� d� programa(dtm., I ReCii1Si1G1iSe I N ova Vitoria do Achangi, ao slol de Tembien, é'Concentração de professores na-!e a cada passo e, emocl::mados, I es;--.) O rr.alS HIiportante da se-

-

B f composto de 25.200 �omen,. I qucle municipio, durante a qu�ltodOS esperam q'Je o l.ouco se
mana. Despe.dida DJA(alemão, acornDar,hór ota ogo Embora os preparatIvos c'e um foram tratados ae.suntos de maxl-c:espenhe morrendo tragIcamente. e�ranhol).

_.... �_..
, "d d

. I· t
.

p ra o magislf
r

O .•.
-- r o Le on'l a'as co ns',df- ra- e cutro

c1orfoan 0b prossIgam ,no 'I m.a Impor anCla a -Se José Cardoso cormir, li 9ué- - . .�;:. I
_

L b
do O mal' ' .. r dos fcot- maior ,igí o, sou e-se que o Im-

'I
nc.

.

da será fatal.
.

elll. ram-se el�tão
HAVANA, 26 - O con- -

perador Hailé Sellassié espera ah.os pOllUlare'l, carídosamente,. de Bar:�o de de de Covadl'nga vai de:xilr só- ballers que já pisa- nhar oitenta mil homens para aorganizar lurmar q'le se 'revezem,
•

p .' �inho Cuba PI)! ler a conde"a ram as canchas rne- batalha iminente, encontro em que VEN� Ed--SEtoda a noi'e, (azendo barulho C réd I to o.. I decl,,,do qua não p" ,da p" X iC 'Inas ,o NéguHoloca tod" ""peran- LIma ':' aq L1tn� / "der••err.baixo da alvore para impedir
pular e Ag'ri"" '«motivos es_;)eClal"», r�cnsando- 'ças, eque serà provavelme'lte a

b ld�er, 3�rt1a ma an-o demente Ce adormecer. !
a dar Qutra� explicações. A sc- MEXICO, 27 --O malch in- última batalha campal, antes da a 1 11. \).Transcorridas sete h::lras de au-

CO Ia de San'" 'd I I f b II d L ' _'panção e provoca a, ao que lerna2icna (e ool a, entre o c�!ação c.S C\luvas que esta a co-�ustia. aproxjma'�e o epilogo tra-

.: corre, por dc,acôrdo entre os C5- quadro do Botafogo, cio Rio d.:: meçar. Espera-se que a bat"ba seoico. O louco abre os b.raços e ta Cathari na I: ['OSOS. d
.

',' 1 I A L
C

I d J.meirv, e o team e operanos tr::.ve Junto a p:awao ago <::'Ian-atira-se no vacuo. A mu tI ão a-

I d C
.

d Ob
.I C R Ltd) lcxlió a ooperatlva ê rnro>, glfa�la-se, �om um arande glilo (e (Soe., oop. csp. a.

"

--------

d
.- e

RL
•

t dcco:reu em amb:ente de g�an ehorrór,' e o l:orpo despeda-�e no
Rua Trajano n. 16 "nelngan Z

cordialidade e correção, sendo
-----------

Fo'lo, rr:orrendo o infeliz derrente .

d f'
.

') til
.

...••-�="

I
-

-

(E i icio propm assi,tidlJ por cerca de deis mino rr.esmo instaate.
LANS P RA BORI) AR I

.

••

r\ ,,-\, e<;portislas pro etano" a quem o

jogo foi oferecido como exemplo
do estilo brilhante e vivaz dos
plaV'fs cúriocas.

O primeilO tempo terminou
co:�: vJotagem do Botafogo a

2:� l, tendo os visitantes 2cmina
(�O .�<;ta p.:rte e lambem ° segundo
lC.:i,_O, a po.�to de serf m rarissi·
mal; a5 bolas que chegare.m até
á mÚ.) gua!'dada pelos brasileÍros.

Pode-se dizer que 03 jogad'
rES tecelões atuaram todo o tem

po no dJensi va, sendo per,i,ten
te o ataque dos cariocas em 1ue
se destacou de fôrma inconfudivel
() iJlsid,� Le.)[;Ídas.
Este ataque brasiléÍro anotou

qu Itro 15ua1s, tendo Afonso encer·1
-

I rad::> a contagem dos vencedores. I�������������������������Terminada a r::;Il;da, �m que
os operarios não puderam marcar

mais de um ponto, a assister.cia
fez grandé manilestaçi'io aos ven

cedores, tendo os espectadores
Ic utrado n3 cancha p��a 'ibraç�l'

L::onidas, �ue os CrIlICOS

me.xl-jcanos comidfTam um dos maIO

res footballeres que já pisar",m Icanc!las deste país. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii__iiiiiiiiii.iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliii-t.

nossa

(Compilação ée. L. N azareth)

Concentra
ção

de professo-

1 . Secr�tario,
'A GUERRA I

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

ltálo ..etiope

Morreu em

v�agelfl
Entrp. os pOltOS do Rio Gran�

de e FJorianopoJis, faleceu a bor
do Itaquera o passageiro coronel
Honorio da Costa Maia, oficial

Uma maquina. a vapur do Exercito, vitima de um edema
alta e baixa pressão, com pulmonar, que viajava pala á Caw
12' H. P. pital da Republica.
Vêr e tntar á rua Felipe O corpo será sepultado no Rio,

Schmidt no. 123, c,)m Ma-l t�nd0 sido �mbalsamado para conw

noel Cardoso lar. •
tmuar a viagem.

Vende·seCapital I 36:700$OUO
Reserva 56:424$498 não tem rival. Grailde sorti-ÉDITAL
RECEBE DEPOSITOS 'mente de corei firmes.

Junta. Comer-! PABANDO 05 I �J1ARCAS:

d SEGUINTES JUROS:
I
AUCF:, AIVIELlA. AUROR.'-\cial d'o Esta o i MARIA, MARINA,

.

24 cle Lilnitada 5'1· ala. I MARGARI DADe acôrdll com o artIgo.
1 187 d· ClC. Aviso Previ06·1· ala. d b

A

Sda Lei Federa '�. ,que 15-

9' A' ven a nas oa
põe sôbre aa duplicatas e v�ndas Prazo Fixo '1· ala. I!J
mercantis, «toàos os c( m':rcJant�s �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDôi_iiiiiiiiii_;;;;;';;;Uiiii_iiiiiiíBõi
(com qualquer capital) sao obrl�- �\_�._ -_-====�.=-.=-�-�_-_-_-�__�

-

_-_----G��Ogados a ter e esc_ntlirar Oi IS �v�U' -

�vros·: Diar;o e CopIador de Car- e

C f' R t an t ta. �tas» .Chamo, para esse fim, e de I a e es au r � i01 dem do 'H. Presidente desta Jun- I .�ta Comercial, a atenção dos srs. � "São P('!dro"comerciantt's não só desta cidade,
lambem dos do i�tuior do Estado.
0s aludidos livros, destn pra

ça, pagarão �êlo por �erba na

Alfandega e wão rubnr:ados �e
los deputados da Junta Co�erc1al
e os do interior na Coletona F�
dáal e rubricado pelos drs. Jm·
zes ,de Direito das Comarcas ou

'C '1peJa Junta omerCla .

.

"��, ·-Fpolis, 23- 3-936

João . Tolentitlo for.
Secretario

cas�s

Purgoleite
GrC\nulado e comprimidos

Laboratoll0s Raui Leite Rio

Prisão de ventre?

Especialidades APERI � IVOS E
SAl.GADOS

Fornece COMIDA ;\ DOMICILIO A PRE

ços MODICOS.

em:

Fármaceutico
com diploma registrado no D. N. S. Publica e lia Direto
ira de Higiene deste E.skdo, aceita responsabilidade técni
ca de fatmacia ou de especialidades farmac;euticas.

Cintas para Farmaceutico, na Redação deste Diari(.
.

3

Cozinha S0BRE A DIREÇlíO DC PROPRIETARlO

RUA FELIPE SCH!'v1IDT N. 1

�
�
"'�
-

O
• FLORIANOF'OLlS,

iti.G�-.-----------
." ..

*
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o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Oi.. .M Joinvile s��Ã? y/Rcf�

••• ·7

.

ESPECIAUDAOE

Este é o filrn� que t�ouxe Un)9 sensaçao novas
para c mundo! LII'JDAS GAROTAS -- ���d�ÇãO

--,--

Ouça! Cante! Danse! ••• Veja!..... "A continental",· a musica e a

dansa que Fred Astaire e Ginger Rogara, dançam e cantam em

E·X A AI D· 'à
RAUL ROl.IEN

.

eg re IUorc Ia a LlN%��T�Et�D�:f:1�GUES AS

Continental

A,I'nanhã

R.K.O.-Radio
-

IPara a beleza e saúde de seus dentes, use sempre I
Pasta 5 U L B I O L

. '---.- .,_ . ....-..-.-..

ROMA, 26 -Os representan
tes "do recem-creado Instituto Ita
liano do Café terminaram, pratica
mente,as negociações para a apre
sentação por parte do Govêroo
de Roma ás autoridades brasilei
ras, de propost=s relativas ás futu
ras importações de: café

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio da exma. sra. d. Doro
te:, de Carvalho Couto, esposa
do sr. Decio Couto. encontra- se, nesta cidade, o sr.

Antonio Luz, agente fiscal do im
Aniversaria-se hoje o sr. Ro· posto do consumo em Brcsque.

mulo Noceti, comerciário.

.Antonio Luz
em louvor

dos
d3 N. S.. .Jesus
Passos

f1 t" fUE�rlf1RIOS I torios.
Festeja, hoje, a passagem do

seu a.iiversario natalício 1\ exma.

na. d. Judite Simoni. professora
de musica do Instituto de Edu-

Transcorre hoje da data aniver- Regressou a esta cidade a se-

saria ii senhorinha Daura Cava- nhorinha Nair Wendrausen, filha
lazzi. do sr. Carlos Wendhausen.

Do Rio de Jan�iro regressou
ontem a exma. sra. Alcinia Pe
dra Pires, viuva do sr. Gel, Ale
luia Pires.

cação.

Vindo do Norte do Estado

o povo ,de florianopoUs prestará, hoje e

amanhã, o culto da sua verenetação á Ima

gem do Senhor dos Passos, numa elo

quente demonstração de fé católica
O dia de hoje assinala á. passa

gem do aniversario natalicio do
sr. Si! vio Fernandes, alto [unclo
nario do Dominio da União nes,

te Estado.

OUTP>05 PARTEm

fPara o norte seguiram hoje:
Manoel Anselmo, Jacó Schmidt,
Charllott Zattar, � lua Raum, Do
mingos Narti, Henrique Antunes,
Pedro Becker e W, Kaersten. Watekemper.

A graciosa senhorinha Ivone
Brüggmann, festejada e apreciada
virtuose do canto, interpretará a

Veronica,
São Joã') e Maria MQdalena

serão representados pe'as gentio

lissimas senhorinhas Enoé Capel
la e Maria de Lourdes Capei
Ia.
As Três Marias aerão ás gen

tis senhorinhas Mercedes Lopes,
Gelta Simas !e Maria O' Don
oe!.

Contratou núpcias com a gen
til senhorinha Maria Rosa, filha
do sr. Mano�! Rosa, o sr. Eles

.

bão Leandro da Silva, comercian
te.

:("'1J
��

Terão losar, hoje i noite e S -gundo deliberação da Ir-

,durante o dia de amanhã a rea- man iade dos Passo> a Catedral
lização das tradicionais homena- se conservará aberta sómente até

gem religiosas prestadas ,9, N. ás 23 horas de hoje.
S. Bom Je�us dos Passos. A'nanhã, ás 8 horas, será reza-

Acompanhado do sr. Mario A transladação da venerada I doi missa solene, em altar fron-

Calheiros, ativo agente da filial imagem, da sua Capela para a teiro á Imagem do Senh)r Jesus
do Leboratorio Raul Leite, nesta Catedral Metropolitana .....erilica-se dos Passos, na Catedral Metro-
cidade, esteve em visita á esta hoje, ás 20 horas, politana.
Redação, o nosso distinto patri- Durante o trajéto do impo- Algum proprietarios, no Lsr-
cio, dr. Mario Gonçalves. desta- nente prestito religioso. que será go 13 de Maio e rua Tiradente;,
cado clinico na Capital da R:- pela rua Menino Deu�, l ..argo I 3

.

a exemplo do� ano. anteriores,
publica e inspetor-geral daquele de Maio, lua Tiradentes e. Pra- mandaram instalar luz eletcica
importante Íaboratorio nacional. ça I S de Novembro (la,j� do na fachada de suas residencias,

O dr. Mario Gonçalves, que Palacio Municipal), tocarão as I A administração da Irmandade
conosco manteve interessante pa- excelentes bandas de musica da dos Passsos, solicita aos Iié.s qu�
lestra mostrou se um ardoroso pa- Fôrça Pública e Amor á fir-I tenham promessas apagar, que
triota, conhecedor dos nossos te. 10 façam com �êra pura.
mais urgentes necessidades e

A GAZETA 'I
Por determinação do sr. major

problemas administrativos, demons- '. ••
Olivio Amorim, operoro e digno

Irando ser uru observador sagaz e nos muniC i P IOS
I govêrnador da cidade, fôram Iei-

espírito vivo.
Continuação da 5a. página

tos os reparos necessano�.nas ruas
S. s., jornalista de atuação d' t d G E I d por onde passará a procissão.
d' .

d
ire or o cupo sco ar esta A h-·

. .

marca a na Imprensa caneca, e id d iand 'f'
rnan a, estarao na sacn.t.a

regresso dos F.�tad03 do Norte �I. a e, pr,onuncllan
o

mia?l)I Idco da Catedral Metropolitana os Ir-
d ' "

I I d B
.nscurso, cUJa. pa avras c teias I! ' •

du pais, vraja pe o su o ra- fé' f
' mãos secretano e tesoureiro a

I f' de i
. .

d
. e smceras oram vivamente [ d d f d bSI a UI) e mcenuvar, éil'l a mais, I did I

rman ii e, a 1m e re:e er ai

a aproximação das classes medi- ap'Oau h a3 pe o

Pdovo. b I
anuidades dos membros daquela

d t" f
' omenagea o, em um e o '

I'
.

cas en anas e armaceutics· , ,

'd associação re IglOsa.
com Laboratodo Raul Leice. dmprovlso e dUlto c070vI

o agra- Ficou deliberado não ser feita,
Ao distinto patricio, agradece- ecbeu a

grdar. e mam lehstaçãd(J, que êste ano, guarda.\ Imagem.
d" d'

.

.

aca avam e prestar- e, Izen-
mos a IstlOÇão a VIsita. .J b

.

d Pre(1'l·à no sermão d'l Encon'
, '10 que sa ena correspon er a 1)' •

confiança que o povo desta ter- tro o consa�rado orador sa�ro
ra lhe depositava. FOJam deliran- r:!vemo, frei Carlos Blndeu8

E I temente aclamados os no:nes
d-:: Melo, que presentemente em

!\tá nesta capita o sr. dr. Ma- Faleceu no Rio d� Janeiro a
' , .

I
'

dos srs. Nêreu Ramos e Caetano missão nesta caplta tem lmpre�'
rio Gonçalves, acatado facultati' exma. sra. d. Francisca Paiva Lumertz. sionado vivamente o povo pelo
vo e inspdor do Laboratorio Cardoso., esposa do sr. tenente '.J IAraranguá, 22 de lllarço de pnmor oe suas orações e e oquen-
Raul Leite, que ora viaja pelo reformldo Nestor Cardoso e irmã J 936. cia de SDas palavras.
sul do Brasil (TIl inspeção ás fi- do sr. Juão Crisostomo Paiva, O sermão do Calvaria serà

�j:�aj.s.dlJla.qÍlu.el.e_im..p.:>r.ta.n.te_.la.b.o.ra.-.1f.u.nc.i.on.'l.n.'o.dlld_B.ibiiil.ioít.é••c.a.P_ub.l.icíia•.�.. C_oríír.e.sP.oíin.d.en.t.e_�fe.it.o�..�.miioll'IiP.allidÍlre_A.,.,t.o.ni.o..em_v.i.go.r.n.e.s.t.e.m.o.m.e.n.to.,- S.A.R_A.P.IA.O_•
. �

,

f'íHEm AtiOS HOJE:

o sr, Arquimimo Gonçalves
Ribeiro, soldado di! Força Pu
blica;

o sr. Arabalde Amorim.

HOI\1ADa

VISITA5

Dr. Mario çonçalvcs

Caiu mais um aviãu
da Marinha. «(;a·
zeia de ôntem.)

H =JBILITACAo

Estão se habilitando para ca

sar: Romão da Costa e d. Ma
ria Gonçalvl"s Bunn, ambos sol
teiros, domiciliados e residentes
nesta capital.

Regressou ontem do norte do
Estado. o sr. Alcides Araujo, ofi
cial do Gabinete do sr. Secreta
no do Interíor e Justiça.

Cap. Mimoso Ruiz

sAO PAULO,28-0 resul
tado até: agora conhecido das elei
ÇÕ.!I municipais, nesta capital, é
o seguinte:

Partido Constitucionalista-
22.096; Partido Republicano
I 7. J 6 I ; Ação Integralista-
2.283; Coligação Por São Paulo
-1. I 73 e Partidc, Socialista-
463.

O Gí tem coisas tremendas
'

Na sua apreciação!
E vai, pelas vendas,
Bebendo sempre, pois não J

rHE6Am uns

Alcides Araujo Ao saber que allJum avião
Se esborracho e ao sólo vài
Diz logo Mm vozeirão:

------�----- --Cum'J é que qribU não cái?

ENTROU EM VIGORPAC
ro FRANCO-SOVIE'TICO

fALerlmEHTO

PARIS, 27-0 ministro dos
Negoci1's Estrangdros da França,
,r. Pierre EtieOll! Flandin, e o

comi5sacio d;> povo para a5 Re
!ações Ext�riores da União Sovie
tica, sr. Maximo Litvilloff, troca

ram os instrumentos de ratificaçio Toda a róca fuso tem
do tratado franco-soviético. duran- (E' pruverbio e não potÓCI)

.

te a conferencia que realizaram· E o homem é cttm') 1\ rócll,
110 Quai d'Orsay. .' Do!ve ter fuso- tambem .•.

Assim, o referido tcatad-l entra

Com referencia ao

artigo «O homem
confusolt

Encontra-se, entre nó�, o sr.

c.ap. Mimoso Ruiz1 nosso· colega
de imprensa.

Dr, Mario Gonçalves

- Nelo é admíraçao
(Dá o Chico Parafuso)
Por todo o nosso mund(lo
Se encontrá homem confuso r

'. «Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




