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FI
o sr. dr. Milet.o '-avares, juiz eleitoral da

comarca da capi�ta!, iá o��denou que s'e extrais
relação dos� e�e!tor,es qLie deixaraNtl de

cornparecer ao últirf10 fJleit:o. Aos infratores
ser"á aplicada a rnui'�:f3 d�3 10$000 a' 1:000$000,
oonfor-rne as posses! do fal�toso.

se a

cadê,ia
C

(..ia

se, á. coroado em

�,� ::10 I RIO" 23 =Noiiclam de Bé-

LONDRES, '23 -Anuncia- lo HOI L,?nte que acaba de

se que os O m nios chega- ser ��tr.a!do do cascalho do
ram a um 2.CÔ,'JJ para a rea-

, mUIllClpl? Estrel� do �ul, um
lização da co J;,çào do rei i dGS m,als perfeitos diarnan

Eduardo Vlll em maio entran-l t..s ate hoje encontrado no

te.
i
Estado de Minas. A riquis-
s. nu joia é a valiada em algu-

I � e 'I n:0'3 centenas de contos de

! L "a � �O'11
'

'p Q'", .1 ��\�� �

pedra ass�mel113-se em

I '

' m ! nit.rlês c pureza a formosa Es-
"-=,��-,-""""""""",,,,,,,,,,,,,,�-,", aaw:...... ---Itreh do Sul. Coube o acha-

IV,,�nce a. idéia de aproxima ... (�O �w,_c,nprcgado faiscador

A
-

! Sebastião Raposo. Este acor-

çao corn a , lernanha e naojtecLn-::::to está atraindo nu-

inspira confiança o pacto
com os SOVf6ts

'O rei Eduardo'Grandes
tesouros

_----------

A voz

Proprietarlc e Diretor Responsa'lel JAIRO CALLADO Redator,·secretario OflYM CeSTA
--_

INUMEHO 496Ar�o III Florianopolis, Sexta-feira, 24 de Abril de 1936

FU
da

mc.csas pessoas ao loca'.

Aparelhes de R'1dio?
c . JT 1
JO «l\.o:�rtl,!g, a rnelh.ir b:crca.

r PAR:S, �3 - o -Iournal- or�8 iiz iu er;tr€ os Não (;omp,(� -utio ala'dr" s un

I s:�: �citore,sym 'plebisci�u sobre cinco iiTIportante�.., q�es- ouvir, ant
'; alarnado I!�oerlin?!l.

.

Antonio .Géirrido, p,ort�lguês, prês?, ha dias! por ter co.netido um rou�o nos I t��;ôl��.POlttIca internacional a que responderam 2_)2.JOO «Instal�Q0ra de F!onanopolb>.
itó d vloinho do. TOlnVI]n c'-\nS"O'UlU esc a '101te cr l" I· -v c- rrad .,n b ca.tc.a CI'" P - Rua Trai la') 11.

escn nos o in e J "1'" "6", "V I " ,« (,,) �.,'� �"l.c. ''-'é'U,. "I 10 O'í t '-"A d. E' I'" 1 d .
----'---

que estava recolhido livrando-se assim da prisão. i.' _

.. per .....m a_o
�_,

paz ,l .1�ropa, c epenue a a,pl.O- �n ,�' t d'

"lx"l1ar?f)franco-afemalif Responderam S:'1 j":"()"'- H Ql1�§'a, t"
',' O temível larapio transpôs, as grades, c 111 lugar est,reito, ga: .hnndo o patco da t :L�. ,',:' _

53:l '12
--

. c' I I c I I «sun», I I, .)J

,_
... ....., �..." ·u '

.
' 'J

�'Y ..

C d 'ri
-

d Vit 1\11' I I·UlCILS e «nao» -

f
..

tI�'l' Policia entral, pulan o, em segu.ca, o muro a rua I 01' ln'21re es. , �
o' t:" P' d F. " L I n ase IS afi Antonio Garrido, conforme noticiamos é um perigoso comunista, com ativida-j'

La. per gnn.a.-- <r o e a ! ança sl1lenoer-;:,e. com a, " • ,..., r.

de marcante em R�o, São Pauh, Porto Alegre e l/\ont� vi'lléu. I A;:�a!1ha?»,.. - Responderam «sun»; 148.898 leitores e vitlma d a li m fu rto
O itad rl 'd lho est d d

'

d
«nau» 68.3"t0.

agita ar co cre o vermemo es a,va sen o processa o para ser envia o para 3 ta: I' f f
S. PAULO 23 - O de-

a Capital da Republíca, como incurso na Lei de Segurança.
-

co russ ;. perRglIn a·-d» nspira-vos 3cSon2lia2nçja'to pacto r�n- putado fac sta Catalani chego�-a
-

-I o.» - espon eram «�lm»" el ores e «nao», 'I f' d
"

.

�otas 187.303. I
e�"l ca;:Hta, a Im e VtsltaI a CI'

,

4a. pergun�a: - «Logrará a Socieàade das Nações dad��..... � '0 Q _
•

,p€J�ic�a�s esrabelecer um dIa uma paz européia duradoura?» _

,

110J', �guJ_ í-'a;lament�r IL'i-

Responderam «sim», 45,784 leitores e llnão" 182,87 2. ha�n� ,guelxou-se �s, �u�,�ndades
Sa. pergunta: - «Devem as mlllheres votar?» _ Res- pOhCI31S -1� hav:r SWO \ltIwa de

ponderam «sim», 175.986 leitores e «nãi»> 69.308.
um f�rtdo �� cerca de dezesei5
conto" c re.s.

o pe r igoso com unista e ra d ráo t1i n >') r i (I '"<-: ( �>; ::- r i
do cerrou as grades

Oescob
Maria Inácia Cardoso, natmal

deste Estado,viuva, de côr Farda,
com 36 anos de idade, resir:lente
nesta Capital, á rua Major Cü�ta

sln, estcv�, ontem, na Pc-licia \:en
traI solicítanJü providencias no � gratifjilH
�entido de sr;r transpo:tado de _ �� firmas, �esta praça, Meyer SH��GAI, 23-0 gover-
Sô. Vista, no municipio de Pa.. Caça0 & ela. eS.H. Casa Moellmann, nadar Lmg'Heng e os gene-

Graças a atividade e os in· 'rio da Ação !ntegr,.lista Brasi- l11oça, para esta capiti11 � seu fi- aos ofie ais d� requereram ao sr. dr. Claribalti rais Fuling e Ete-Etenc fo-

Q.entes esforços empregados pelo leira naquele município. lho 'vVdJdem;u, com 16 anos de r-, t G�lv�o, secret.ário,
de Segurança

Iram
conjenados á mórte por

� C.xerc j O P 61 - d t t' ddiligente delegado de policia es- Hennque Moritz e Mario idade, que fÔfa cra'"emente ferido U Ica, per,mlssao para ve.n elem erel1l pra Ica o espionagem
pecial sr. capitão Trogilio Mélo, Schaeffer estão prêslls m cadeia u.c;!J seu tio Jovino Cardoso, resi- RIC, 22- armas, mumções e explom'os. a favor da Russia.

foi descoberta outra fábrica de de Blumenau. i ��Pte no mesmo bC1J. O ministro da Guerra, solucío·

5'
�

,?moedas fals"s. TalObem foi p,êso, como im-
p 'b

..

I' na.;:�.l0 a conslllta feíta pelo Co-I" a O,'
,j;;

,

,i

IE f'b" d I' d Ad Ir I-f reclsa o ter mateflalS e etn-! l d 8 R
'

l\tT I' �""." a" u ,Ostava a a fica situa a no p ICe. G nesse casoi o (J er-
I f' ',)

m2, ..�aLte a a. eglão ,VII !tar,
" "

IM' d'
,

d R'b
. cos para qua qu�r Im.

I
1 I' I.j. ogar acaqueIrO, Istr:lo e I el- manrt. ·N-' , I

reôo veu que os mI !Iares que ser-
."

d f' ,
,ao perca temno; va a «ns· I'�' d P , -��'..�-�.������������rao do Ouro, munici')io e :írus--

I
" l I d d FI

'

,I' R
vem

nos.
�s!ados o ara, Ama-I'-

...._.._ 11Iii'��������t'
lIl:"IiKaP IF\:.\S�� ta a ora ê 'ona!1o-::o IS», ua . ,

c...C.

que, a 52 quilomelu s daquela IlU.. U _UI
1�' 11

{
" zonas e Mato Grosso, tem dlIel-

E'
'

L"O'd d
ra]ano ,e os enc(lllirara oa , 'r' - ,,' I d 20 ' RAS ILCI a e. Ih r d d....

to a grallllcaçao 3CiClOna, e ·1 I ,

'

Os falsifi�adores hlbricavam de ind u s.-t I'� ia e ffib
e �r. qua.1 a c � por preços tie que trata a Lei n. 2.290 de

$ $ .
aratIsslffiOS. 13 d·1 bmoedas c'e 1 000 e 2 000, profissão e oezem ro de 1910.

centenarip�. O delegado deBlu� \'!i:vid�ng��ID I (,Só_nãotem, ?i,reito aes;lgra-, RIO, 23-0 governador do Estado de São Paulo.
menar�, sr. capitão Trogilio Mplo, A Prefeitura Municipal ,1:'

�
tlfl,caç'to os ehua!s que se afas- dr. Arn,landJ "ale,s, d:verá, ainda hOJie, che,2'.ara' ao R'lO N'e.

d d 1 't'30d ' OS lucros crarn 0'- I f
'J

conseguiu apreen er to o o ma- recaüara, a e o COrtt'nt,', 101 � MU para fe v�r processar, por gro, a il11 \.1:: conferenciar com o sr. Getulio Vargas sobre
terial e maquinálio da fábrica, sem multa, o imposto ti..: ln empregados feIro .:le miltncula nas Escola; i as bases da pacificação nacional.
assim como milhares de moédas já dustria C Prr)fissão.

J �i!itar:s e ��or motivos o:Jlr?, , , 0, sr.Anrl·nJo ,d..: Sal;s,por si e p::lo Partido Cons-
confeccionadas.

E r� iii I. Y<I?,__ 3 - O sr. A,gameno,n /c,,;; 1100 Stpm, Lcc!)ça-plt'm1o tttllclOnalistl l1eda ter� a opor a0S propósitos já manifes ..

Além de se apoderar do ma- m pa�t�C�� ;Yl�g:,\lhaes agradecl�u a comum- :"l�ando go��d� dentro �os Es- los i�elo se,lhor GetulIO Va.rgas, estando disposto a cola-
quinário e da� moedas o d«legado

. A ca�ao q,ue re:eLeu d� Corpp:l-I L;(jos com, ?lrelto a refenda val1' ?uJ"a1 n? c]umad) mov :nento de pacincaçã'),sem apresen.
Trogilio de Mélo efetuou a pri- Esüver:::m ontem 1';0 Pala, nh.a Us:nas de C:l[ít,"llba, anup- t �:';!11) feila� regub'ilentares e ,lar qual')qa 'r c0nd:çõ::s nem nada re 'i:lfl1::J.1' um1 \"Z ..

d
'

d G
� .

't 1 'd l' l'
-

I'
I' bJ' J

I· I
' , ' ... que

são do proprietário e r e seu so- �10 o, OVt:f110, eU,l �'121 1 G� ela o que OiYl", J 05 h:c:-os com S'''lVl(;O oe Int.�reS;'e pu IIC') ue- ��, �oyl�nento se Pf.d
í

s,;e em tômo do :na,io,. r P"I?',stip'iO das
cio. O proprietario é Henrique cumprll11entos ao �yvel ,ladu] seu' en'p' ;?d )3,

,

v,:ta"1ente cvmpro,va:lo-, hcando Illl"tltLl1ÇO�S e d,) L'g m "1, leal e sinceram2;1te, para0 que o
Moritz, tendo como socio Mari,) do Estado, dr. N!reu Ramos, ,0 rn:�:8t!O do frabalho ofI� r�v0gadas tO?dS dIsposições cons- I b:�m nacIOnal, na sua a:epção pllra, seja colocado acima
SchaeHer, que é cc,merciante, es- u? me;n�ros do L0l1!:>t.l110 Pc- nou, à, �lu�lda emprcza, louvando tantes de aVIsos anteriores, que I de todos os interêsses ocasionais dos individuas ou parti-
.tabelecido em Brusque, e secrelá· mtenclano do Estado. sua mlclatIva. contrariam o presente aviso. dos.

mais urna fábrIca de
moedas fal�,as

,_ r

r- eriU O

!�obr'lrlho

Condenados
á mórteA ação deck."iida e inteligen'·

te do delegado de policia
cap1tao Trogilio Mélo

CAFE' BOM SO' NO
JAVA.

Praça J 5 de Novembro
Antonio Paschoal

Permissão
para vender

arn-.ôs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESCRAVO FAIA SENo interior do sertão amazo- ... -
o

nico, os aventureiros venderam

Joaquim a um rico senhor claque- RIO, 22 - Iniciando já os

la zona, o ccronel José Julio de na recornposiç.ão seus preparativos para as

Andrade, homem mau, que obri- ." jn iste r ia I próximas manobras navais

gava os empregados a uma vida que sr realizarão no proximo
de escravo, trabalhando, desde o RIO. 23 - Espera-se que sexta-feira terminem as demar- mês, saíram, ôntem, com des-

romper do dia ate o sol desapa- ches iniciadas no Rio Grande do Sul para a pacificação do país, ti�o ao Sul os dest.royers Ser

recer, no seringal perdido pela I devendo 05 sr. Batista Luzardo e. P<lim F lho, virem á esta capi- glpe, Santa Cata!ma e Mara-

mataría a dentro. tal, trazendo o pensamento do Ri·) Grande. Os perrepistas torna- nhão.

Joaquim, mais algumas cenle- irão parte nas reuniões definitivas, falando-se novamente numa re- Aproveitando a oportur.i-,
nas de infelizes trabalhadores, aí composição ministerial, em virtude do general Flores da Cunha dade foram embarcados a Aug.
viveu vàrios anos, sofrendo as desejar uma ampla colaboração das oposi� ões com o govêrno. bordo para as primeiras au -IC

••

Dgruras do cativeiro, sob o latego Ias. do curso .d�. maquinas, I apl ..
do patrão desalmado. EM TROCA muitos dos ofíciais matricu

lados no Curso de Especiali-
zação e Aperfeiçoamento.

Estão tambem se apres
sob re a tando para participar das ma-

nobras os destroyers Rio De ordem do Pod:. Ir:. Ven., convido a todos os Obb:.

GrQn�e do Norte. o tende� I do (:.) para corr;parecere�l. a.s�ss:. �sp�:. de eleiç.. das LLuz:., DD;g:.
c,eara e o submanno Hutnai- e OOf;" que tem de dirigir os destinos desta Loj:. no ano maç..
ta. de 5936 a 5937 (V:. L:.), a realizar-se, sabado, 25 do corrente,

V. S. precisa modificar o seu
ás J 9 J 12 horas, em o nosso Temp:. á rua 28 de Set'!mbr,) n' 80.

motor rnonofásico para trifàsico
Or:. de Florianopolis, 20 de Abril I/e J 936 (E:. V:)

ou fazer nuyo enrolamento? Dese" I
O Sec:.

ja concertar qualquer aparelho ��������������C�:�.�Q�:.�R�:.�J�8�:.���
elétricol I

Então, lembr,e-se que só a

«Insta!adora de Florianopohs», a

única no genero poderá atendê-lo,
com serviços garantidos e sob

d· I
preços mo ICOS.

l�ua Trajano I'.

NOVE ANOS SEM
DORMIR!

JoaquimMarmarato narra sua vida
Nasceu em P.Alegre-Raptada-Atraves
sando a Brllsil ...Entre as indios do Ama-

zonas-Ferido- A ação do veneno

"curare"

PORTO ALEGRE, 23-1 FERIDO POR liMA SE rA
Chegou a esta c'!.nital o sr.-Mar-I E.NVENENADA
morato natural "Haqui, que a�sim I Os aimorés, seguidamente,
narra as aventuras da sua vida,

I
travavam combate com os não

que culminaram cO.TI a perda do menos terríveis botocudos. Marmo
sono, em 1926. I rato combatia ao lado dos seus

procurando defender suas terras.

RAPTADO Foi em uma destas lutas, nas

Joaquim Marmorato, conta ho-' selvas brasileiras, qUf' o filho dos

je 29 anos de idade. pampas tombou ferido por uma

Quando criança, tendo apenas seta eu /enenado com curare, vio-
7 anos, foi raptado da casa de lento veneno obtido da infusão
seu .. pais. à rua Sete de Setembro, das raizes da planta do mesmo

nesta capital, por um bando de nome.

aventureiros, com a finalidade, Imediatamente socorrido pelos
talvez de explora-lo.. companheiros, Marmorato foi poso

Aqui, nada conseguiram. to fc.>ra de perigo. Dois mêses

passou cégo.

Porem, jámais cc nseguiu descan
sar.

Abandonando a taba amiga,
Joaquim e seus dois filhos come

çsram a vaguear pelo Brasil. Per
correram todos os Estado� do
norte, procurando alivio. Não o

encontraram.

Vieram para o sul. No Rio,
em São Paulo, não encontraram

um médico que fosse capaz de li
vrar Jcaquim da ação do curare.

ATRAVESSANDO
BRASIL

Começa, então, o calvario da

criança raptada.
Em companhia dos raptores,

seguiu Joaquim para c norte, atra

vessando as selvas de Paraná, S.

Paulo, Goiaz, Mato Grosso, en

trando finalmente, no Amazonas.
O que foi esta oia-crncis, Mar

morato não conta, pois pouco Sê

recorda, dada a. sua pouca idade.

EM PORTO ALEGRE
Joaquim Marmorato está em

Porto Alegre, à disposição dos
médicos. Espera achar quem o

cure. Ele apéla para seus conter-

O râneos.
SEM SONO CaS) não obtenha melhora,

E' daI que data sua inleli- Joaquim s�guirá viagem para (l

cidade. Nunca mais sentiu venta- Uruguai, em busca de seus pais,
de de dormir. Recuperou a vista que se encontram no Departamen
graças &0 cuídados dos indios. do de Sacramento.

Vende-se no distrito de João lvlotores eletricos de absoluta
Pessôa, a pequena distancia confiança, produto da afamada
de Floriadopoli3, uma casa "Siemens", V. S., os obterá, por

provida com agua luz e esgoto. preços sem concurrencia só ·na

Preço de ocasião. Tratar na Cre- <Instaladora de Florianopolis»-
dito Mutuo Predial. Rua Trajano. J 1 .

COMO

ENTRE OS INDIOS AI-
MORE'S

.l\ propriedade do coronel J'lSe de monopO I io

Julio de Andrade, encravada nas Ca rne verde
matas do carcanan batu (inferno RIO 23 O D'"

.

do. o' ri ....! .,.' ,-« iano Carioca> anuncia que o sr , Ce-
ver '�, com·.; e -. enormnaca a rq��,· i 1 M I f

.

OI'
.

d
áo hm,'l.o,�i(·t')' ,1?l� d: \.lSGS CuP\ I tli1;fW fd,e

. é o .0 ere:beu
seu al)')Io aodconego Implo e Mdo em

.. , '
.' IOca e CO!ltj atos 50 re a carne ver e.

o terntollo ·-10 ·'Cl"�. t'S'élva sUJel- .
0 _

ta ás ínvesliddS da.. ho.das de

S
fi'

I
II

tindios, que �udo destr�iam na ��s
- era e e I o

sagem. Campos destrmdos, prmo-
.

neiros, çasas incendiadas, e exten- �������������

5a listra de sangue-eis o que governadorda Distrito<!eixavam os indígenas.
Em um ataque do gentio, Joa- Federal

quim foi feito prisioneiro e levado.
para o interior do At.:.re.

Contava, então, pouco mais

de del anos de idade.

CASADO
O tempo foi pasiando. Joa

ouim continuava prisioneiro dos fe
r�zes aim'Jrés. Seus companhei
r,)5, ou tinhan iu�ido, ou foram
Jevorados pelos antropoíagos.

l'Ihis de uma vez, êle assistIU

dessas festas na taba aimoré.
Ao que parece, o chefe indio

�e simpatizára com o prisioneiro
e, por isso, tratava-o bem.

Mais tarde, deu-lhe liberdade.
E 'l!ma esposa, a linda Jandi

a, das vi�gens mais belas do ser

tAo �mazomco.

CINE ROYAL. ás 7,30
Pi', M.eu beguím, CO:.1 LJlj.'!1

Harvey

RIO, 23- Afirma-se que a eleição do conego Olim
pio de Melo para o cargo de governador do Distrito Fe
deral está assegurada, p,)is conta o mesmo com mais de
vinte \eread0res para votarem no seu nome.

CARTAZES IDO D�A Novas
CINE REX, ás 7 e 8.301 nnidades

hora" Riachuefo, um filme to

do falado em espanhol para a Mari
nha de

Guer�a
CINE ODEON, ás 7,30 ho"

ras, continúa 1'0 cartaz-Cafien
te, com D:Jlores Del Ro e

Pat O'bri(�n
RIO, 23 _. fomos informados

que o Ministerio da Marinha não

mandmá construir dois desloy'
ers, mas construir4 no nevo ar

senal de marinha um monitor.
As obras terão inicio no mês

de junho.
Novos dostroyers provavelmen

te serão cO'l�truldos, mais tarde,
na Inglaterra .

DOIS FILHOS

CINE IMPERIAL. ás 7,30
horas, Noiva alegre, com

Carole Lombard e Chester Mor-
f flS.

Joaquim casou com 1\ india.
Os anos [Jass�ram, e o o��al

l'iu :> legrar-Ihe o hr Juaa <..á •.ns,a.:
Jaiuary e Ypoman.

....�_ .. --

A estação alemã DJA, onda
31 ,38rns.,i;:radiará amanhã o pro- 1792-.11 sentença contra os impUcado�-E' proferi
grama abaixo, Faca a America do da, pela alçada julgadôra, a sentença contra os implicados na conju·
Sul. ração mineira, pela qual foram condernnados á pena ultima.Tiraden�
A's 23,15 corrcsponde às tes, o coronel Francisco de Paula, M'l.ciel, Alvarenga Peixoto, Do-

3, J.5 :1S. no Rio de Janeiro e mingos Vidal Barbosa,Thomaz Antonio Gonzaga. José de Rezende

7,15 às J ,I 5 hs. Costa e seu fiiho, além de outros de menor importancia.
22.50 Anuncio DJA, (alemão, 1820-Falfece O padre dr. [osé t?ttauricio-Fallece,

espanhol). Canção popular alemã. no Rio de Janeiro, onde nasceu a 22 de setembro de 1767,0 padre
22.55 Saudações aos nossos José Ma·uicio Nunes Garcia, o .'lI«.:ozart Bmsileiro, assim cognomi-

ouvintes. nado por ser um compositor fecundo e inspirado; cujas musicas sa-

23.00 Radio da Juventude Hi- eras são consideradas verdadeiras obras prirn=s. Foi o primeiro or-

tleriana: Canções populares. ganiste da cape lia imperial, hoje cathedral archiepiscopal,
:�3.15 Recital de canções de 1844-0 senador padre Lourenço-Fa!lece o senador

Ggmont, Pausl t. Wallenstein por catharinense, padre Lourenço Rodrigues de Andrade, natural da Ire-

Margarete Rol!. guezia de S. Antonio, do municipio de hoje de Florianopolis.
23.30 Musica de viola de I

J 870-�egressando da campanha-Desembarqu,! (no
Wieniaw�ki por Bernhard Less- Rio. de Janeiro, de volta do Pa.raguay, dos corpos dos voluntários
mann. bahianos, pernambucanos e paulistas, que formavam brigada ao rnan-

23.45 Ultimas noticias e Rela- do do saudoso hahiano, coronel Fra:1cisco Lourenço de Araujo, da
tório da Alemanha (em alemão). guarda nacional.

24.00 Bôa noite, senhor Pano
------------

talon. Fantasia radiofónica por O pronune;ame 11 toGrisar. Dirigida por Walter Sie-
.

II
beL

1 . I 5 Ultimas noticias e Rela-
torio da Alemanha (em espanhol). I

1.30 Musica de dansa.
2.15 Eco da Alemanha.
2.30 Cabaret de radio: Afuda

de programa.
3.00 Ultimas noticiasfem ale

mão). Noticias .obre a economia
alemã.

3. I 5 Musi-:a de dansa,
4.30 Despedida DJA(alemão,

espanhol.]

das oposições baianas
e paulistas

.

S. �AULO. 23 -- Umid�putado paulista, chegado
hoje, do RIO, declarou que as oposições de S. Paulo;}
Baía não concordaram com os termos do acôrdo político
sob as bases fixadas, porque não estão dispostas a en

trar em entendinentos com as situações estaduais, embo
ra estejam prontas a .colaborar para a trézua nas discus-
sões de ordem partidária.

::.

"A pactftcação geral ou nada"
RIO, 23 - Os meios políticos desta capital comen

tam que os trabalhos para a pacifícação politica da país
sofreu, neste momento uma interrupção, afirmando-se que o

general Flôres da Cunha é partidário da «pacificação geral
ou nada.,
Os

. me.ios políticos dizem que alguns próceres da oposição
aceitariam a tregua parlamentar como preliminar para a

pacificação geral.

Arch:.
�''',,",�,,�
\ ·�Y<I

Ben=. el: Subl� LOj:.\i,tfr
"Regeneração Da
tarinense"

Irradiação
da Alen�a

nha

Pela nossa historia

, <

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 18 DE ABRIL DE 1936-·S. GALDINO

Preparativos

I
para as m�{)ObraS

navais

A' GI:. do Gr:.
do Univ:.

Sess:. de eleiç:.

PONHA EM ACCÃO A
,

BILlS DE SEU FIGADO
SEM CALOMELANOS
E Saltará da Cama Disposto

Para Tudo
E' a marca mWldialmente conheci.a C�JIlI a mais
satisfatoria, tanto em material com@ em faericação
e por isso êsses receptores são de durafão indefini�
da e de perfeito rel1dimet�to, em nitidez volume

de som e SELECTIVIDADE de o�das.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

o figado deve destillar diariamente um

litro de bílis nos intestinos. Se a bilis não
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão inchar o seu esto ...

mago. Sobrevem a prisão de veatre e o

envenenamento do organismo. V. S. sente
se triste e abatido; perde o interesse na
vida. ,

Com saes e outros laxantes. ou com pur
gantes fortes, V.S. nada conseguirá. Taes
remedios estimulam os intestinos sem tocar
a causa. As famosas e efficazes Pílulas
CARTERS para o Figado são as unicas que
farão correr livremente esse litro de sueco

biliar e que farão V.S. sentir-se disposte
para tudo. Suaves e inoffensivas, são, com
tudo, maravílhooas para activar a secreção
do ligado. Peça Pilu.ias CARTERS para e

Figado. Recu.e as imitações.

PHILIPS
E' QUALIDA.DE

•
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A aAZErA- Florianapolís
--------------- ._-_._---

A Gazeta

Advogados
-----�IAccacio Ma", I

I •

la Ira tem seu escrip-

tó. io de advocacia á rua

Vis.once de Ouro Preto

n. 7f). _. Phot.e: \277 .:_

I Caix t Postal, 110.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, fI' 18
'-r: (sobrado)I

Dzs 10 ás 12 e das 14 ásc .•

17 horas

--IItr. f'edro de r"ioura f�rro I

Advogado
f�UJ Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato=
-Barbosa-
-- --

ADVOGADO

Rua TrajaRo, 2 (sob.)
Fone 1325-Atede cha

mados para o int�rior.

Dr Aderbal· R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Lon.,
1631 p.

Il9�1
Médicos

I Dr. Ricardo I
Gott,srnann
Ex ·chde da diaiclÃ do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

IErwin Kreuter)

Esple.alllla em cIrurgia
geral

alta cirurgia, gi.naecologia, (do
enças ct'lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

ICONSULTORIO.--Rua Tra

jano N. 1 e das 10 ás 12 e

! das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-
ves Junior N, 26

I
TELEF. 1.131 __j

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

i�����������

i� Banco de
�I Crédito po-

-------" 1'1 pular e Agri-Dr. Carlos Corrê 1 1 I d SI' (;0 a e an-

,I ta Catharina
i! (Soe. Coop, Resp. Lida.)
� I Rua Trajano n. 16

� (Edificio próprio]

j ;
II

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

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

({)('/r}{,rz'(;!,7Ictifo de Prooar é;'

gOlzda)
«O Club dos funcionarios

PúLiíco> Civis de Sa.:t:l. Catan
na, desejando colaborar com a

Q'l:01idade, �:i)njtarjaf, resolveu per
'���i(rmedio dt:� seu [Jepartament. �

Médico, atender diariamente das
4 ás 6 horas da tar :le, todas a·;

t:eSo0a, que descjéucm vacinar-se
.

1
. ,r

l':--r,\"<.I ,ano a, gratu:tameELe, ro'
ne I. Jo atotado c0mpdenté.

E�te serviço t�rá inicio em 2
1 "\

• • 1
Q" aOri r ro::umo VlfioourO.

O Cc n<;uhoilo Médico cstri �'
FLORIANOPOLIS II iuado á ma Conselheiro Mdra

_"':õiiYD;;;;;o�'?_..__o......;-"-i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiioíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiõii_-;;"";__iiiiiiir.i;;;;;;';iiiiDI:""""-
;

I
ri n' 2' 1 o. e 2o. a.ndaréS,

�;�a.�G�G .----------••� --���)�.f�tK�
�� ��
��
A

' �
� ntes de se Ins@�·�':-;{�r e m �;'� .'t:r"sr

l�;� empnn"za da\ e;���'·· ';,§��if!l �e�'clll1i1 �oJ.i�:�'I .:O..� IIma iii 'iW - ..".;�Ii ..: ., ",
ii Iii'" � �

"1) 'f'SJ

ii gUllte nriw�e��,,:!tif, � •
ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO �

Ir ��
CORRENTE ANO EM DIANTE �� ['J..'�

�;;;;;;iliiiiiiÊiiiõB;;;:;;iiii8iiã;;oa;;;;;'_;;';;;__iiiiiiiiiiiiii� .1 �� Ha quantos anos funciona a Sociedade? �
_ == ="",",w ==-............:m_.;:;;r.a.....iiiiliiiiiãiUiiõ&iõiiiiii"iiiiiiiiiãiiiiiiiiõiiiõc;;.;_iiiGiiii.;,,;_ 'm�' Quantos premias já pagou neste .Estado? �'�

�J A quem foram entregues ás premlOS?
"l'�,

_ ....!cl== == . 'iJl."_...."jij..Wiii��": .;�,_..,,�....�-��������� I �nr�� �e�id��':n�r� c��t�:s�!�ctoS? �
Ultinias edi�\fões da

II� (f�;� Onde se acham os retratos dos felizardos'? . II
L I VRAR I p\ DO G LOBO Onde se acham o� recibos dos premias emregues

II 11'11RECEBIDAS PELA I.!VRARIA CENTRAL DE Oferece assistencia médica gratuit? ?

f\LBERTO ENTRES Distribue premias Extraordinarios?

I Quantos sorteios mensais?
Qual a conrribuição?

'I' -II Dr.Arrnlnlo T�V('He .

I EsrJ'Jci�!!�to em mo. !n�j�]s !:!' I
G L\'� G \ T--'l·A·---· N,\ �):7 - r.... · ,I• ,� J'. � & I ; L

IVID )c I"I'ÇÇ'\ P'-"("
n I•

to• ..)-- ·.....,,�·�L)l: ..1,-\ - <�'_,,-·.. jt.:'

(f, rmrrõo pc!o fccul)a 'I? i' c Imeü'cina (la Univzrsiócoe o,,
Kio õe janeiro. Ex-Jntcrrv , Ipor -onrurac, oe, HOólpih:1I '

Pro .to 5otorl'o Co' 00 r'55i3h' .

CiO !ublira 00 Rio ue )am:h·,
Co: C'"l:rJ5 emas ô'z nrc.tico nc s

::�H? 11:'� � C:.1peLializG��·05 LO Pr-o, ..
f? !-:"l' ,onson, r-o F;\io ôe j_:; !

r �ir:J·-na Felidinica dI Bo!afó

'la ". no [''l05jJitnl De S·j_j JOCr)
oi t_ 00 LU.Jla c lia Hospitc.

1 JIJ�:; 2: ,.·�1uinll..).
,

hc C; ,11' clinic: r; ciru.
(T',:, ,', nF'rirlus 'f""(Tnll"�bi ..... j.." .... \ . ,f)cU (._''1. - :'

nariz, caceça e pescoç.
.�o i-iospi al de Caridao ....

l cc Florianopolis."I

AI Gabind.e ada,ltàào para I

� exames (1 sua e'p'c),.didélde r- I

I
com sa.a (�� ciiurga 1'�0pria. 1

I Co.n�t,\.as diar,ó,me;Je f.) I
H()sp;"-! {L r:'10-1',,, ,r'��;' i

.1 • ,,, \ ...... l ct �CtJ\.I.AJ._.
� I RESíL+"':NC!A I Ioiel L '

I==:�
J,

�

! f· ,�"",-,1�: .�':""�liI� ..�••"'.�':"'.s.·� !.!It.1IStat�1 �
I',

--- -. .

i 'i !;'--;'F=<FMIOS MENSAIS i�
i I UMA CASA PARA VOCÊ !, I

COOPER\ÇAO - ECONOMIA -- CAPITALIZAÇÃO
Novo plano proletario da

"Carteira Previsara do
Lar"

Autorizaàa e legalizaàa pelo 6ov�rno PeOerol, Oe ccõrõo com
a Dec. 24.503, Oe 1934 (Carta Patente n. CJ)

COUPON:i para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último

sebado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 » » » » tO;OO�$OOO
44$000 » » » » 20:000·S000
55$000 » » » » 25:0QO�;OUO

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

Diretor da íIr�aterriidade
Medico do I-It)spítal

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

Quando 03 prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é compietada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24,503

POR ESTE PLAl\IO, O CAPITAL NUNCA P.RE-
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi-

I
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
. Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Tel�fone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

Angelo M. La Parta BtCia.
EDIFICIO LA PORTA

('t-�n�"'· r�IO� Fu. ".� ..
.

._, � �jJ E ",! "-,.��. ') . , •

cionarlos PÚ'
bl ices Civis de

Catarina

(Curso de esuecializacão em

molestias d:; selJho�as)
Atende na Mate rnidade
até ás 8 1 í2 da rnanl ã

e á tarde-Consultoria:
ANITA G,!I,RlBALDI, 49

PA6AHDO 05

A UNICA que poderá responderrsatisfatoriamente a todas

E�

exigencias

DITO MU u

10

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
elc. Aviso Prevloô]. ala.
Prazo Fixo 9·{. ala.

�

I
I

I
!
i
j
i

i I
Fcrrmidavel sorteio �

�
��� Prem·lc� no valor de RSa 5:175$ I
� I � ��

f� lo Prem ios" " " " 30�i) .,
• i � •
��� lo .o� "
� """"" o
d' , - •HOlv1ENS . �� E muitas Isençoes �1l1

II � =
SERVIÇO GAf<ANTIDO - PREÇOS MODlCOS � �� �

CO���Ly�sás 12 horas Fhm Cí!l!it:�lheJ,': :f�;ka f�. mo I � �.:..• ��.'.1�.I. rlli lit�l"-""105! �Il,!)ft� ;'1{�ve�aVOS! =
Rua João Pinto n. 13 I �,! n,....u.

Ih a,.. -

!
F L o R I A [,; o P o L I S � Vi� �

_·_re_l_cl_o_n_e ��������������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiii�����I�•••••---------•• -_. �.�•••••

Dr W\fi:"�··'.J_"""1u "'"
.

i ....'
. , .. ,.

• ...-.:,. .-c.<j "\ "_.

BI:,::)z,baid
, PASCHOAL SIMONE s. AIIILIVRARIA MODERNA

. �
funOoOo 12m 188B � IRua Felippe Schmidt n' 8

I'('olxo postollZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Te1g.
SIMONE

Tvpogrophla,

EsterrzotYPla,' .�I,...enra�rzrnarãa, Pautaçãa, Tro. �
I bolhas em Alto Reievo etc,

_......_,__,_*R.'&Z: ..�7'l"���......: �4U,... • .::�.�

Clinica Médica - Doenças
de cria "lÇ%

Consult.-R. jO[l!J l'JÍn!.::;, 13
TeL·forlf', I 595

Comullas.
das 15 hOl.lS em diante

IIAtençãc� !

E ,�':. t- h_ 1'" �� ....,_ .,.�. r. r '\ ::::i.\"""·!n � _ ,ç,:-r �
� _�,.' '\.... .:,....J � "'-'" \..,...u , .� '_ �< • ...,. ,�,-, ·t::;1 ��

novar"Ciente' l:.?inçado a
dr

t,r r

Ver) , a t")C)S �J InClpalS ca-
fés e r�est.aU,�éd)tes des
ta cida,de

CAFE' COMEl�CIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelfJs melhores
médicos d'esta cidadl� como um dos melhores re

constituintes naturais dos liGSSOS intestinos.

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADE S !

..

Dante Vivo-por Giovani Papini
Terras DevoI�tas-por Ruy Cilne Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides
As Pantéras -

por Lois Wiltcn
Cancioneiro da Revolução de

Lima

Fontes compendíadas de Leg.

1835.-por Apo;inario
Porto Alegre

Soe. Brasil-por Ojal
ma' Rio Branco

__..v

L2LZ
.

Ofh
II

IClna
.� �...'4W� f�'\m-
- l+."J) "<......""-

Allrt:oni� ]{avier
LAVA- TINGE E REFORMh CHAPE'U':; PARA

..

4 OE
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inúmeras provas atléticas, e do
qual tomaram parte os clubes da
futebol:

Catarinense F. C.; Anita' Ga
ribaldi F. c.; Atlético F. C. e

Tamandaré F. C.; Sul America

F C ....... r Com toda regularidade' edis F. C. e Independencia S. C.
• • ...., • I pertando cada vez mais o rnaxi-

Haverá, tambem, uma ir-teres-
mo interesse, está sendo levado a Isante prova de cic ísmo.
efeito o Xlo. Campeonato Bra-

Os concorrentes terão que per-sileiro de Foot-ball, iniciado. a, 5 correr, em menor tempo, o itme-do mês corrente, sob os ausr icros 'B' 'S
'

Esdr' f d - B 'I' de
rano: iguassu, errana e �

a "on e eraçao . rasi eira e
t it

DO'
"

r reito,
esportos. " Jogos Ja r�a iza- O· vencedor em primeiro-legardos foram disputados debaixo da h' d Ih d'

di l'd d di I' gan ara me a a e ouro,
maior cor la I a e e ISClp ma e

Nos intervalos dos matchs d.!
acusaram o seguinte resultado: f t b 'I h -

t ios d hE 5 d Ab 'I o e o averao orneios e sen 0-
m e rI,', ritas e de jovens atlétas.

,A,mazonas x P1aUl-vénc�u ,o I AI�m de três magnificas taças,PlaUl pelo sc�re dde 250x3" apos trofeus para partidas de futebol,uma prorogaçao e mmutos; - ind d' d dEm 12 de Abril. ser�o, am a"
_

rsputa a,s, nas e-

mais competições, valiosas me-

dahas em ouro, prata e bronze.
Servirão de juizes os srs. Aga

pito Veloso, Antonio Vieira Ma�
chado e Joã) Borba, conhecidos
desportista.

Os candidatos a prova de
ciclismo devem fazer as inscrições
com o sr. Alfredo Kilian.

A' oo z D ov o v

Nossa Vida Miscelânea Foram registrados como despor
tistas os srs. Almiro Borges,Heitor

":0 � GRANDE FLAMEN- Vieira, Adalberto Gonçalves dos
GO Quintin Massys foi fer-I Santos, Paulo C. Rosa, João Ba
reiro antes de ser pintor. Ao tista Côrte Real. João Espirito
amôr se deve a evolução. Santo da Silva, Darcí Schmidt e

Na ferraria onde trabalha- Agostinho Nunes de Souza, os

va, dava ás coisas as mais quatro primeiros a 3 do corrente,
exquisitas fórmas, e entre ou- o quinto a 8 e os três últimos a

tras seu martelo forjou aquc- J 7.
le p0ÇO historico que é juia
�a praça principal de Ambé

Aniversaria-se hoje, o sr. José res.

Ferreira. funcionario postal. Massys se enamorára da
I filha de um pintor, porém
quando se apresentou a este

do JI. para pedir-lhe a mão da jo
vem, obteve a seguinte altiva

resposta: - «Um pintor não
dá sua filha a um ferreiro» .

Então, Quintin Massys aban
donou a bigorna e o martelo.
tomou da palheta e pinceis
e, em pOllCOS mêses, se con

verteu num dos maiores pin
tores belgas, conquistando
assim, a um só tempo, a glo
ria e a esposa. �

&! 5

AHIVERSARI05

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o sr, Custodio Ferreira
Bandeira. agente fiscal do impos
to do consumo.Fazer versos é, tambem, uma

arte, corno é arte fazer pastéis.
Mas..... louge uma da outra.

Porque, fazer verso e vê-los, de
pois, envolvidos em sérios pas
té;s é caso de arripiar,

O cidadão que faz pastéis, co
me-os, por certo, e..... jà está
tudo acabado..... Mas quando se

fazem versos é o caso de dizer-se:
-as comidas são outras,

O verso não é, como o pas
tél, mastigado, deglutido e dige
rido, O verso é mais:-é rumi
nado por muita gente ,bôa que o Fi:eram anos o�ltem, o, sr,

conta pelos dedos c. 51 descobre o �rauho Jorge ,Gouvea, lunciona

gat,'), Já se vai a bagagem do I �o ,d�5 Correios, e o, sr., Jorge
póeta responsavel. • olibio Coelho, Iuncionario do

Eu não faço versos mas ra- Dtario Oficial.
bisco umas cousas imitando isso.

No entretanto. quando me en- CHE6Am UH5

casto ao típografo descuidado da Engenheiro Charles Vincent
bC)3 leitura do original e que êle
banca o pasteleiro, trocando o

que escrevi, chego a ter vontade
Ce possuir uma varinha de con

dão para translorrnar o típografo OUTR05 PARTEm
num baita pastél e comê-lo todi-
nho..... Dep. Severiano Maia

Fazer verso é, pois uma arte c '

h' BIr d f
'

'I
oeguiu 0Jt�, para umenau, o

ln a

qdue I.:a, quasl semp�e a
sr. deputado Severiano Maia, ilus'

merf7ê e uma, outrba arted,a tJpdo- tre vice-presidente da Assembléa
gra 1ca -que e tam em Igna a

L 'I t' E t d I'

d' egls alva s a ua,
nossa maIOr a mtração.

Mas como a vida da gente an- Pelo onibus da I�uto Viação
da já tão empastelada, eu acabo Catarinense seguiram hoje: Padre
a�rindo

.

ao bonissimo típografo P€:dro Unrich, Erich Perez, H,
para dizer' lhe sórnente: - empas- Beiser, HOTtem..ia de Brito, Euri�
téla, querido, q'le eu jà estou por co NoglJeíra Marques, Otilia Riz
tudo neste mundo!

I zini, Oto Müller e senhora, Afon�
so Age e senhora, Maria Julia
Ramos, L. Veiss, H. Hempe,

As bombas «Elmo 25» de Manoel Souza, Darcí Miranda,
alta aspiração, denominadas «ca- Luís Feiter, Joaquim Antonio Ra
seiras», conjugadas com motôr mos, R. Ramusch, Gregorio Ru
em peq�eno 2iametro, (o que lhes, pinickí e lolanda Rupinicki.
permite serem localizadas em pe
queno espaço), tornam uma insig
nificante quantidaàe de corrente

elétrica, mas oferecem resultado
eficiente, prático e seguro.
V, 5, puderá obtê-Ias só na

«Inslidadora de Florianopolis", á

H,YIIt Trajano 11.

Faz anos hoje, o sr. Euclides
Portela, funcionario da Diretoria
de Higiene do Estado.

São convidados a comparecer
á séde da Federação, na próxima
sexta-feira, das 20 ás 21 horas, Pará x Maranhão - venceu o

afim de assinarem o livro de re- Pará pelo SCOIe de 7xO;
gistro, os srs, Preciiiano Afonso PernambucJ x Alagôas- ven
Emerenciano, ZanÍ Gonzaga. João l veu Pern-lmbuco pelo score de 7
B. Berreta Jnnior, Joaquim Sant' x 3;
Ana Borba, Agenor Fortkamp e R. Grandl'! do ,1\Jorte x Parai-
ltaciano Rocha. h -venceu o RIO Grande do

Norte pelo score de 3x I.
Em 19 de Abril:

rAZEm f1HCJ5 HOJE:

Pará x Pia:.í-venceu o Pará
T ransfe r-Idaspelo score de 9xO;

Pernambuco x Rio Grande do
Norte-c-venceu Pernambuco pelo
score de 4x I.

Com a realização do jogo Parei
x Piauí, terminou domingo a sé·
rie de jogos ele.uados em Belem.
A repre sentação da Liga Atlé- Estamos informados de que o

tica Paraense demonstrou a sua
sr. presidente da L. S. C. do
J:{emo acaba de ser inteirado,grande eficiencia, pois nos jogos
por telegrama da L. B, do Remo, ,em que tomou parte venceu os
d I' ,

dversari I a não rea rzação no próximoseus a versanos por scores e eva-
d' 10 d M' B' d' , la e aio, na dia, asdos, sem sue estes tivessem con-

l d C B 'I'id
.

A provas o arnpeonato rasi erro
segui o vasar a sua meta. re-

d R f' f
'

f id .
� I· f ' o emo, que reatam trans en-en a representação, por ta ato

d d' 24 de de acôrdo com o «schema» a�<; para o Ia o mesmo

d d 'f mes.
o campeonalO, evera en rentar,

aos 3 de Maio próximo, em RI -

, --.

cife, a representação dI!. Federa-

IIção Pernambucana de Despo�tos, I O "Chá das 8cabendo ao vencedor desse Jogo I Plantas" é d'

R d J
.

, gr:ln e-

f
vir flO 10

le7 danelMro _para en·
m(í:�te diuretico e esti-rentar, aos e alO, are- _ � d Ih d'presentação do Dishito Federal. mu

r
...e � apare o d�'Ero proseguimento serão rea- ges1 IVO. aça USO e 1-

j' d d' 3 d M' d vu gue, Encontra-se emIza os, no la e dlO, 0-
t d á F

'

, ", O as s armaClas e
mmgo, os segUInt!$ Jogos.

10' _jEm Juiz de Fóra-Minas Ge-

I
roganas.

Irais ve:-sus Estado do Rio de Ja-
.neifO.

Em Recife--Plrá versus Per- ��������:-ãC::::���nambuco.

�1 ..,
não tam rival. Grande lortl- Domingo próximo, dia 26 do ; Re 118 UI· a- o Imente de coreI firmes. corrente, está reservado para deli-;.' �

MARCAS: I canço, não havendo jogos em �
parte alguma. �!iie��� �lZ'M��

o jovem Emidio, filho
Rafael Digi:lcomo;

o sr, Írineu Monguilhet;
o sr, Ewald Mund.

Requereram registro, a 1 7 do
corrente, os ses. Jiogo dos S. Co
laço, lrineu Maestri, Lauro Silva,
Antenor Costa, Saul Oliveira,
Henrique Chaves, José Morais e

Helio Carlos Pegj�. Decorrido o

prazo de 15 dias, sem que seja
apresentada impugnação, serão de
feridos os requerimentos.

as provas do Cam
peonato Brasileiro

de Remo

Encontra-se nesta capital, vin
do do Paraná, o sr, Charles Vin
cent, engenheiro agronomo.

Ínstalações de luz e força, aumen
tes ou reparos em instalações elc.
tricas para qualquer fim só deve
reis fazer com a «Ínstaladora de
Florianopolis», Rua Trajano I I ,

a única especializada no genero
e que trabalha a preços verdadei
ramente modicos.

RIO, 23-0 govêrno brasilei
ro recebeu um convite do govêr
no alemão para, durante as Olim
piadas, enviar a Berlim trinta té
cnicos desportivos, paTa estudar a

organização do desporto alemão e

fazer um estudo de aperfeiçoa
mento.

O govêrno alemão convidou
dez técnicos civis e vinte militares.

O govêrno brasileiro entregou
a designação dos técnicos civis á
escolha da Confederação Brasilei
ra de Despc>rtos.

o estampido
de um tiro e

un-" �rito lan-
Cinante

S. PAULO, 21-No Circo

vende-se um cavalo enciBerlim, situado á rua Guaycurús,
no bairro da Lapa, ao fmalizar lhado, pêlo alazão. Tra-

tar na Charutaria Rio
o (Spetaculo de ontem, regi$tou-

. Branco.
se uma cêna lamentavel.

_

Quando l) numero de sensa- Rhe ingantzção era assistido no maior silen-
cio, ouviu-se nas arquibancadas o

estampido de um tiro e quasi ao LÃNS PARA BORDAR
mesmo tempo um grito lancinante.

Tinha sido atingida por um

projetil a menina Dirce, d� 4
anos, que �e achava ao colo de
sua mãe, Angelica Devita.

Ensanguentada, a menina foi
conduzida, em estado gravissilLo
para á Santa Casa.

A'A policia não descobriu de
onde partiu o tiro.

Sebastião Vieira

Deseja consertar o
seu rádio? Procure o

sr. BOllzon, á rua Felippe
5chmidt n. 20, que será ple
namente satisfeito.

Congrega
ção do Bom
Conselho

ALlC�, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

venda nas bôas
casas

Vencerarn os per
nambucanosCondenada.

p.garAssociação
C.mercial

de FlorianOHrl
polis

RECIFE, 22--Realizou�se a

última eliminatoria da zona do
norde�te para o campeonato bra
lileiro de football entre as repre
sentações de Pernambuco e Rio
Grande do Norte. O quad,o lo
caI, depois de estar perdendo de
1 a O no primeiro tempo, firmou'
se na segundrl metade 'Jo jogo
e conseguill derrotar 09 visitantes Lampadas de bôa qualidade e

por 4x I. Os locais d· senvolve- por preços baratissimos são vendi"
ram apreciavel jogo. Os visitantes. das, hoje e sempre, só na "Insta
não obstante terem jogado bem, ladora de Florianopoli�" - Trajano
cederam terrenu na segund" fase.' n. I 1 •

O sr. Vicente Farec.'he. . diretor
técnico da seleção potíguar� falan
da á imprensã mostrou-se satisfei
to pelo rt:<;ultado da pugna, acres'
centalHlo que o foot-ball pernam
buco melhorou consideravelmente
desde a inclusão de elementos do
sul nos seus quadros.

No próximo domingo, a Con�
gregação do Bom Conselho come"

mora a festa da sua padroeira rea�

lizando na missa das 6 horas,
na Capela do Ginasio Catarinense.
comunhão geral para os aswcla

dos.

Ao sr. Delegado Fiscal no

Estado de Santa Catarina: JN. 41-Comunicando que o

senhor diretor geral da Fazenda
Em pleito renhido e com o Nacional" a �uem foi �resente o

comparecimento de muitos asso- processo fichado sob G � 15.861,
ciados procedeu-se,ha di:ls, a e1ei-1

de 1936, em �ue Joao Alh'e�o
ção para a diretoria da Associa- Ramalho, escrIvão da coletorIa

ção Comercial de Florianopolis, federal em Gas�ar, neste Est�-
fi nstl't"l-da da maneira do, recorre do ato da Delegactayue cou co ...

F' I
' ,

Ih'

t
. Isca que o mtmlOu a reco er as�gl!ln e.

.

d 5 965$369 IPre�idenh!, José Filomeno;vice- qUdnha e: , �rove-
• 'd t () car Cardoso' l' se- niente de porcentagens rehradas

pre,1 ene, s ,
, "

d 19-4cretario, Edmundo Simone; 2' se- a mais no

e3xOercldclo
e !I .'t

'

P d C ulart de Souza' e tomou. em e março u h-CI e_ano, e ro .u ,
.

I' tesoureiro, Manoel Vieira de mo, o segu�nte de�pacho:
M I - 2' tesoureiro Teodoro Fer- «De acordo com o parecere o, ,

d d' 'd R d
'

Ia uetona as en as nternas,fano

nego provimento ao recurso de
folhas. para manter a deci�ão re

corrida por seus fundamentQS."
O parecer emitido pela Diretoria,
com o qual concordou o sr. Di
retor Geral, foi o �eguinte:

«Sou, tambem, pelo não pro
vimento do recurso, pois o áto
da Ddegacia Fillcal est� de a

côrdo com o que tem resolvido o

Tesouro Nacional, conforme cons

ta das circulare� déstl\ Diretoria,
na. 30 de 8-8-35 e nO, 4 de 10
1 936.»

I
I
r
( Convocação de

Integralistas I
Do gabinete da chefía municípal. do Ntlcleo de

FlorianopLJlis,recentemente restabelecdo, pedem-nos
a publicação do seguinte:» São co�v_o�ados todos os

companheiros inscritos, desde o mlClO do Integra
lismo nesta capital, a comparecerem á séde do nu

cleo, á rua joão Pinto n' 32, afim de receberem
suas cadernetas de identidade e prestarem algumas
informações que devem constar nas fichas.

Todas as segundas,quartas e sextas-feiras, os

companheiros serão atendídos das 20 às 21 horas.«

���:a1��

'Estilhaços ! I
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o temporal de
DIRETORES DE TRIMES

TRE: Jor,é Moritz, Pascoal Si
mone, João Di Bernardi e José
Augusto de Farias.

ante-ontem

Agua em penca I Isso é .::jue é!
Chun. chuva p'ra cachôrro .••
Foi chover de nem dar ré
P'ra se chamar por socôrro

Maio" O festival
Sessão de eleíção

De ordem do sr. presidente convido a�s _srs. sacias
para a sessão de Assembléia Geral para a elelçao da nova
diretoria a realizar·se, domingo, 26 do corrente, ás t O ho
ras na séde social á rua Conselheiro Mafra n. 160.

,

Secretaí'Ía �m Florianopol1s, 22 de abril de 1936.
O Secretario
José Tavares

CI ube Recreativo ,,3 de
COMIssAo ARBITRAL:

Carlo� GalIuff, Barnabé Vi�úa
Outra e Agenor Verissimo Perei- Indepen ..

deneia
Domi Igo proximo, ás 1 3 horas,

no visinho distr:to de João Pessôa,
será realizado um grandioso fes·
tival desportivo, con�tando de

da
E depois do temporal
O Edmundo diz a Aninha:
-Que tal o tempo, qUe t'll.
Será que tem mais chuvinha?COM! :sAo FISCAL: Ro,

berto OLv_Ir�, Teodureio Avila,
Acelon Dario de Souza e Alvaro
�o.res de Oliveira. SARAPIAo
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




