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RIO, . - 26 Chegaram, ôntern, de Porto Alegre, os

srs. Batista Luzardo e João Carlos Machado.
O sr. Luzardo foi portador do documento firmado

em Irapuazinho, contendo o ponto de vista do Rio Grande
do Sul sôbre a pacificação politica.

Esse documento, ôntem mesmo, foi entregue ao sr.

joão Neves da Fontoura, -leader» da minoria parlamen
tar, afim de que seja submetido ao estudo dos chefes
dos partidos, que integram as oposições coligadas, reuni
das em assembléa plena.

o protocolo assinadc} f".:Yl 1'r""aplJAz:inho propõe,
inicialmente, a CO��(:;�t..Á�<"·3 :�"C)3 � 108 �::,�3tad(),s� de urn

"modus-vivendi", idGnt�c ,") ao que vigora no Rio
Gra'nde do Sul, 6, GE.;!..)o·', a adooção do govêr-
no de gabinete r<';() ;_.Q���;. i�rGct<Ii;o Vargas.

t� fórrnu Ia gau'ch a nas suas linhas gerais
Não então divulga.tos, ainda, os termos em que foi

posta a qlle:::,I,':J pela polit ca do Rio Grande do Sul.
Sabe " apenas. que o protocolo assinado em Ira

puazinho con
"

';oní1 a solução do complexo problema po
iitico á »b ·err .. .r.ia de condições fixadas em doze clausu-

J ara i. so, ') sr. João :c' ç, j{t 1�'X�V�(�'u os I espec
ti J(\S COI; \,,;1 o , .. oli ,dtj a 'i " , ,,!lO, 'o. driS parceiros
oposicion: :2:5 q.: � Se en..o '0'''';,' 1 seus [stJd s.

Os Jf!l,;ado'" c;" ', ,r. de\'2r50 chegar se;"unda-
fcir,l pc:a m-mha. () �\í. '\ 'Lif; .ltla'-lks é esperado secun
da-I, ira J �} rl·i ., r\� 1'�1:{ld{) q:lrl Ó te \. a ft,lra, provx v. t
mente, terá 1('gar J assc.r.bléa l I� l' mo'r.i.. 2r í ou rejeitará I Nesses .t .is ficou cS'";�'cificado tudo o que deve ser

ti P�ol'u',ta l! _

; .iz j.J,;'l::.:a flr: r I _.::_' ... pelaFrente Unica do feito nara r.erm tir a assinatura de um «modus-vivendi»
Rio Grande d : di, co ,]f) a r� ,', J' , elos entendimentos entreas oposições e o situacior.rno. d� modo a promover,
qU2 os srs. r,�dUlil:ío l "ardo. I) _ f d;111 ,:1 iFl tive ra.n corn o em duas etapas, a pacificação b ;'.:l! na politica brasileira.

i '

____ o _. _

A pri IT1el r -:�, etapa
Na primeira etapa seria encaminhada a pacifica

cão nos grandes Estados, por meio de um «modus-viven
di» ide tico ao que vigora no Fio Craude do Sul.

Segundo informações seguras que obtivemos o tra-
������������i_�"�.���mow��_���,,,..ra""""-_::��-::.:.-" '-_::-'-?=-;' -

-.<.,..- =e= ��""""='''''' , -_ � =---=--=---.- ".,-.:___:_: balhc cm Minas roesse sentido, já está bem adeantado,
A VOZ CO �30'�"C'�: 5Y,

.

I:., 'uqr .;_-', "
I II -_ Igraça�;,Sobretudo,>;áaçãOdCSê!1",}IVidape!O sr. Antonio

. - .

.... Carln«, der 0:5 do encontro que teve corr1 o sr. Getulio
Prcprietaric e Diretor Responsavel JAIRO Cl4_LU':'.DO - - r:fC[;�Or-se .reterio O:LY�,� r"C:::'TA I Varzas J'�� ,�·':l:7endé.l São Mateus,

-A-r-.TC-'I------II-I--�- Florianopl)lis)-��-g:·:�:,d,-\ .. kl:�J --":7 �--;::ll�l-'-'-l!} )

--

--I -.:- 'r'j'u 1,°8
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O sr. Lima Cavalcanti ja foi chamado ao Rio pelo'i
_

- r i 1 .... " , v1 - \ iJ .

t r: \'
. ,

t d tã--------0------- � .. sr. ue 'UdO afbas para o encarnífloamen o a ques ao em

Pernambuco, onde o entendimento poderá ser feito sem maio-

Govêrnadar r

A' t
� .. -�:'l;, �l)" t [f."" .-

O)' � '" '"'" res tropeços e dificuldades..

I "';'J I W � i tt ��� f�i; r""� ,'I_?"'" �/ c..:� 1 .... --:

I'
- 1.1.".', .,: : -t !�." _ 0$. pontos mais dificcis para a extensão do acôrdo ,

Lima Cavai .Í}
,

I �t�l & �J �o!- 'hjr �.;:. �fI::)lu,:-'v ,,,(.:11. �, ..
i..,

•. /. ·.:�:�lr;2�:'ch') ,s�o gai'aeSãoP,a'�I(l, dadaAasituação especialis-
c-anti

_o _
_

. J ft dI r .;'LC. to L�l .de!, ::-,:ma (Xistcnte fntrc oposlçoes e gO'Jerno, nessas duas po-
RECIFE,26-Viaj3rà ama- ------�==,-""���- -=....;,...--,�'" i), I tO t" a l� 23 do c'rfên-ll.JerOS(l'-; unidades da Ldf ração.

nhã, para o Rio, de avião, o dr. DO CR E � DO VER rVi E L i;o�:) � �U .:' L , i' ,(:e;;lgnr J .� o cng: n�::;ilO, O P. R. �.' et� todo caso, não creará di.ficuldadesLim3 Cavalcanti, goveInador do

BR
A

S �'J.rol-�0, .. )ara·l�'_' -[d:�flra" .1
a ,marcha,?� paclflcaçaJ, e,s-ando dl')I)Osto a assmar uma

Estado. . 1\
>

I L ;),relnr de E I ad'", de f\oJagem, lre,.�ua pOli Ica com o Partlrlo do sr. Armando de Sdles
CAFE' BOM 50' NO e o sr. Luiz da Costa �v1e!.), Con- O!>. eira,

.JAVA I PORTO ALEiJr�E, 26 _ .. - beríadora, em <1 de abril eh' tcdor U<cral do E.tudo e l' I<:.wton �',atu a1me;lt·:, na Bala, se fará coisa identica.

Praça 15 de Novembro I Desde que foi fechada a sé- 1935, á atividaue cornunista da Luz fVÍat:uco, 1. e5critl.lroric Nos pequenos Estados espera-se que o «modus-vi-
Antonio Poschoal I de da Aliança Nacional Li- llt:Sta capital se vilíha exer- Jo Te �;uro <"10 E�;tado, para, erro \'( l.di» seja a�slllado sem entrav' s consideraveis.

-------0 c.:;ndo através d:: reuniões se- cChú;:<ão, pruceJcrem au eXr.m�

A G t I �
.

V crétas e c1anJcstinas, P,-Il'
d
..

as c'na

..
di! ::.. F. Sta. Cata'ma,

I f\ sec.·.unda e·�apa5ra. e
.

lI.1Q
..

a i' yas me'io de corrcspondencia t 1+., ntes ao �xo�ci ,io -:1e 1935, Conclu:do O Ln:�nclilm:nto !lOS Estados, o problema
__ soo

ue documentos que serviam V tf'>,
fl

."" �Ji ......... :... '''', � .

fa P,'i �ic«çãú olít.Cá elltrará na �ua sebLll1da fase, inician··
de ligação entre os chefes 1..." .J j ':,... �\t.. � c;:ç "'� U � �ca d) 'e áS com' j' 'ç'( S I ara a aJuçao 00 govêrno de g,·lbi·

�� que articu13v;:m o 1;10vill1ento f",,"�:' t, n(� ç�, T r� ""
ncte no pais, C()ií] a formaçJ.o de nm mil11.3tcrio lÍe grandes

WiI � revoll!<.:iona�ío defiagrado 110
.........".; � � 1 ....� '. -

vedores, cO'npusto de figur<ts "representativas das correntes
norte do prlÍ:::; e :10 Eio de ba i h O partid ..\rias que pati.l2.ram o acôrdo.
Janeiro. Em sessão ccow'm:c:reu-I- ----------------

Desta fnr ,13, era frC\jllrntc ní?l11 se, !:!)ic, á ilnit'. ",i1 sua •
a d2rrame de boietills imprt:s- �éde, 2. ;ll'a S;1!L:a 11. ,Vari- IZ"OS e n,imio(Jr"'>ado� C'1'111' -

. ho os 't"·,.,j,o, II � lo' 1 �;:) , hl t-. ui ,�, """I I "
J. U·I"_

,(í-;.,
''', "'0

Eld-'nistas, pelo centro (' a!Tdbal- çonica O, (Íun e 7mblJ'io.
(ks dd c'lp'tal. A policia (;0:1- -----

-� ..

---

--;--,-.--
seguiu agora aprecndtr dois "t" '�iltl';'�10 I� C,ovarClJ,:J", t_J-1mil e setece',1tos exell1pl!1I-PC' do, c lS U..2 car,H..:r CO,;1t!nlS-

d 'J - 1. \.� .... J t� g. ni.'� ��#'t � �� '7l'i
de um bo:ctim lntitulado: ue.; t�� '. U . ",111 @ � �� li � \.,V �
me e Covardíall• I InL ro�<ldr).) aClIsad_?, con·
Esses boletins estavam amar fc?:,:':)U (�!c as dc\:Jaraçoes do

rados em dois pacotrs e fJ· propriet1.rjl), do gerent.e c do Rto, 25--0 governa&..i' ele ta!' o governador paulista.
ram encontrados na Tipogra \111,Jrc'). lr (;a f'pugrafi:.t OOU-[SãO Paulv :hegou ao Rio, ás 2 -«A respeito dêsse assunto,
fia Goar/za, de propriccJad�·1 (-,lu, d:zendJ

,.

que �e aSSIm h0ras de hOJe, hospedandú-se no CUj')5 dttalhes só saberei por i�l-
Devido termos de colher mais alguns do::umentos e dados, �e Guilherme .GC)ia, s;tL!a<'�31 �1,�V:�. pr.?=:úld�, fOf2 ,para Cipa:: �:ma Pal�c(' HoItI. tCTlTlcdio do sr. presidente, pod�·

sómente em nOisa edição dI'! amanhã poderemos voltar 'lO assunto a rua VO!lIntanos ua Pi.1tna' 0,�n!l a lI,,1 am,go, ma0 qLlC Depols de cogItar por uns mo- rei fali\( aos seus jornais depoi�
da infamérrima calunia contra o H. Altino de Oliveira, pelo iw.s- :1. 319. não era êle o autor dos rde mentos, escbr.:c Cl o chefe do da confer�ncia desta noite e, pos-
ponsavel e fálido moral que dirige o semanario 'Dia e :JVo 'i.,: ridos boletins, e'xecutivo paulista: siveilOente, de amanha».

O fonograma enviado, ôntem. pelo sr. .dr. Carlos \Vend.iu- Prêso este cxtr:2nú;têl foi Em várias eiligencias! ha ·�«Vim a Pehopn)í5 a cha- Sobre o temj:.'o da ma estada
sen, diretor da Comoanhia Telefomca Ctitarinense, ao jOllldlisla T::, J êlc, juntal11�I1te com o seu g,:- jjas aüáz, as autoridades po- ".ad,) d0 pre�.iJcnle da Republi- em Petropolis, me informou:
Carvalho, diretor d� Diario da �arde, elucidlrá perfeitame:t' ('Ir:nte, Rodolfo Ruttcr, e im- lidais de Santa IVlar1a pr�n-!n com quem c'"nfdc:lciélre hoje á -«Pretendo permanecer uns

caso. A sua publicação será muito interessante... pressor Henrique tgidio J' .. ! ,icram os il1divid lOS Órsirio, I noite, no Pa''lcio R o Nt'gro» _I '1U üro ou cinco dié\s no Rio e

Entrehmto, aconselhamos ao colega 11 leitura do seguinte ckel ouvido pela policia. I Gaspar e Coradino Alves, Desejava ,aber 05 ?!3S,mt0;i que er'l Pet,opolis, após o que regres·
telegrama, do Rio, publicado pelo Jornal da Noite, de Porto V('rif;cou-se, ent,ll, que � I por ativIJad:'s .:xt,·;:;m;st�\s, t, rii"ifn dcLrminaJo;) sua v:a _em, si;rci a São Paulo, onde me cha-
Alegre, em sua edição de ,ábado último: impressão dos boletins t13.V: 1 Na resld"ncia dê:;:s�s injj- 30 que me rópond u �. :-:xcia.: (l.:1"TI a\isuntos importantes da ado

RIO, 25 - Atirando-se do vIaduto S?o Cri$to',�ú, ioi sido encom �ndada j]tJr L\.lf � viduus, que sa,o' irmãJs, fui --«VW) a chamarJo d) chde mi:li::tração».
esfacela<1o por um-trem, que pa5sava na ocasião, Haul Evadic;. Cuneo Filh,\ qu ..\ élllter;ví- encont"ado e apreendido co- da �'�:1çiio, p�n30 que b'ata �:; COlT'

Num dos seus bulsos foi encontrado um hiE1ete dir:gi�o á mente, já os havia encafL?- pioso matEr"al de pro�agan- S. cxcie., de assuntús poJ:ticos du

SU� progenitorõ: onde êle escreveu: «Fiz ju�tiça pelas miphas pro- fr,ddo di. ilr;lressão (�e oI1-lda, bo'r:ti:'s e mailif�stos, !!-lol1omento».pnas mãos. EiS a wJução para um caso tã') grav,; d.1 fi, -lo\a! 'ros ri. '.21m stlb 03 tltuloc,: :ros russos, alem de um ml- --Sohre ,) congrilc2.me.nto prr
vida que se assemelha a um"l perfeita tara. Nun{.a rui 0111U_l:.i-- I'Compai1héi. d::_". 11io�(afc c d,'iIlÚ:; perten-! 1.'1':0 eh q'êC Se ed. tratando no

�a .na m�nha vida. e s.im um. grand: mentircso. Jurc'''lhe que até 0":\0 pOVO ,!.J Rio G�a�?e" C::l1l�S a LLI1a pequena tipo-llTIO nen��? Qu..!l. s�a i,i1prêS!'ão
hOJe 50 o que fIz fOI mentu e a hngua grande me malou". ({vJ.naradas do 70. B. I..._.». e grafia. �obre ele? _._ CIlvel de pergcln-

A
. 1

,.. -,.,,",
,

visEla
General

as fabl'lliicas
Elé'lric

paulista

RIO, 26 - A sra. Getulio Vargas, sua filha e a fa
mília do H. Oswaldo Aranha acham-se, presenteocnte,. erq visita
ás fabricas da General Elétric, em Schener:tady. Amanhã visitarão
a estação de ondas curtas daguela empre:a e aprvveitarão, POSSi

velmente, a oportunidade para falar. pelo radio, �Of11 o sr. Getu
lio Vargas, ás 22 horas, por intermedio (laqueIa estação.

oe
ALTINO DE OLJVE�RA

S. PAULO, 26 - Causou sen�

s itção ter o dire.torio de Xiririca.
.1) P. R P., ad.c�jd\) a,) P. C.
1'.; SS3 lücaEdad� d � sul de São
Pauh, o p, R P., hav;.a vcncicQ
a eleiçoão •

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!creCencia gmôosa, Côrte de Ape- Miscelânea� I n u � r I a Eb' umad·dfoe�ça perigosl\, e de
IaçãO ATE' ALGUNS ANOS� DE ARTE �

.

�._, com ate I ice,� porque, ate ag?-
. ATRAZ, a França era o segun-H

.

h
ra,

I
a Ap'ronoml'l não descob:l� Sumula dos Julgamentos �a do país produtor de automo-H �

SUA
um tratamento que actuasse no tecr' sessão de 20 do corrente mes veis no mundo. Está hoje emt�, ""�� rz,��J DA FEOULA E A do' interno das plantas, onde a

quarto lugar, vindo após os
"'-"".._ """"''=''" ........�

DEFEZA bateria age. Recurso crime n. 2.390, da Estados Unidos, a InglaterraA nossa coluna póde, den- A desinleção do sólo, medida comarca de Canoinhas, recorrente e a Alemanha,iro da sua finalidade, tratar A indole industrial do catari- a de tod I 03 cuidados necessários, preconisada no combate dai bac-
o dr. Juiz de Direito e recorrido Suas usinas produziram ...de todos os assuntos de arte, nense percebeu que a produção afim de que mantenham-se em terias vegetais, é dispendiosa e ina- Pedro de Alcantara Lima. Rela- 177.362 veículos em 193'5,quer na musica instrumental da fecula, no Brasil, era precária, perfeito estado de vitalidade. plicavel na grande cultura. Só uma tor o sr, des, Medeiros Filho. a saber: 154.094 carros deou vocal, quer na poesia, na ainda pouco explorada e com amo A mim compete, pois, o dever solução existe:-é a distribuição Negado provimento ao recurso, turismo, contra 172.328 empintura, etc. plas possibilidades de facil consu- de expôr o contínuo perigo que de variedades de mandiocas re-
para confirmar o despacho de 1934; 23,208 caminhões, con-E, até reclamações podere- mo. correm as raiz es e tuberculos íecu- sistentes. prescrição. tra 27. 526 no ano anterior.mos inserir dentro dêsse es- Logo um grupo de homens, lentos de serem atacados por mo- Não se tendo porém, ainda Recurso crime n. .2'355. d 1 Os dirigentes da industriacôpo. de visão progressista, afeitos as lestias. um estudo perfeito nesse sentido comarca de Bom Retiro, recorreu- automobilistica francêsa atri-Por isso vou bancar a car- grandes realizações, poz-se em di- No ano passado fiz uma ins- compete ao governo to�ar medi-
t� o dr. Juiz de Direito e recor- buem essa diminuição aospideira e fazer o meu chôro ligente e operosa atividade, e ho- pecçã 1 phyto-sanitária, no muni- das .acaute!adosas dos mterresses rido GUilherme �arl�s Altoff. impostos elevados, ás resteicom reíerencia ao nosso Tea- je o nosso Estado póde orgulhar- cipio de Brusque, e verifiquei u- da dmdustna d� fecul.a,

I ba'tan�e Rdat?r o s�. des, Sllveua Nunes. ções feitas á coordenação etro Alvaro de Carvalho.
se em possuir as melhores Iecu- ma grave molestia, de origem ba- ren osa ao erar-o parncutar e pu- Fo� confirmado o despacho á taxa excessiva sobre a ga-Pobre teatrinho! Nada mais lar ias do país. teriana, nos mandíocais d'aquele blico, recorrido.

. zolina, cujo preço de vendanos deu de bôa musica! Em Rio Negrinho, ha tempos, municipio, E' uma doença conhe- Mesmo po.rque todos as vezes qu.e Recurso crime n. 2.387, da é gravado pelo govêrno emE é êle o teatro oficial
o juiz Olsen, um dia, sonhou em cida do lavrador pelo nome de uma calamidade ameaço destruir comarca de C�mpos N�v?s, recor- 740[0 do seu valar. Em 1935,de nossa querida Floriano- extrair fêcula d. batata semelhan- �Rajamento.» uma riqueza industrial a $ua. ir- rent� o dr. J�IZ de Direito e re- havia em França 28.961 mu..polis, a cidade linda e mo-
te ao produto Irancêz [ecule que E' uma bacteria (Bllcilue mani- radicação foge a alçada parucu- COrrido Arquimedes Barros. �ela- lhcres aut�mobi.listicas, regu-nótona que é assim como diz
tem forte consumo no Brasil. hot). lar e entra na esléra pública. tor o sr, des, Urbano I '.Iales. larmente licenciadas.a maninha brasileira:-"vma Olsen instalando-se, em principio, Essa bacteria, na sua primeira 'Dr. Alves [un'or Confirmado o despacho de ......choupana a beira-mar, trís-
com uma fabrica rudimentar, após, fá�e de desenvolvimento s6be pelos impronunciá, que bem apreciou a DE 22 A 28 DE FEVE-tô iha''., acuradas observações e trabalhos vasos do lenho até chegar a pon- prova dos autos. REIRO último esteve reuni-Apelamos para o Willy exaustivos, conseguiu a realização ta da vegetação. Recurso cri[l}� n, 2.�88, da do O Quarto'Congresso daKersten. Ele tarnbern é arni- do sonho obsecante, isto e, extrair Obtura os vasos impedindo a O "Chá das 8 comarca d� Flonanopob�, recor- Cooperação Internacional dosgo das belas cousas de arte bôa fécula da batata. subida da seiva e, em consequec- Plantas", é grande- rente,a Jushça e recorrido João Compositores, sob a presi-e dev,e l!1andar vir uma com- Agora, o incansável juiz Olsen, cia, a brotação vai murchando

m(;-te diuretico e estí- EvaflSto Nunes. Relator o sr. des. dencla de Richard Strauss epanhlG�mha para .dar"um} po�- iniciou o plantío do aipim em gran- e morre. Observa-se especialmente mulaize do aparelho di- Alfredo. Trompowsky, no qual se fizeram repres�n-co de vida ao antigo pu guei- de cultura na colonia de São em alzumas variedades, que a .

F d' Conh.rmado o d�s.pacho que tar 17 países.P OI'
. D gestívo. aça uso e I-ra" da raça Pereira rvei- Bernardo nara dentro em breve, casca se fecha e solta uma go- ) E t pronunciou e recorrido. Todas as reuniões estive-

.

f)' t t f ' .

d vu gue. ncon ra-se em
I 5387 dra, hoje, e rzrnen e, rans or- extrair em larga escala fécula de ma clara, em principio, torna a

todas ás Far.nacias e Ape ação crime n. . , oram anlrnadlsslrnas e nelasmado, interiormente
á' bnôum bo- aipím.'

,

depois amarelada pela ação do adr, II Drogarias.
comarca.de Con�o�dia, apellandte se debateu especialmente anito teatro, graças a von- Em Brusque a produção da A parte da vegetação atac.a a o dr. JUIZ de Direito e ape a o questão dos direitos interna-tade do nosso Willy. fécula da mandioca jà constitue, morre, no fim do primeiro ano. Jose Francisco da Silva

..
Relator clonais de autor e do paga-Pelo menos, de 3 em 3 desde muito, uma industria apre- A planta reage e solta nova o sr. des

..Tavare.s Sobrmho. mento a ser feito pela radl'o
.

h t t I V. S. precifa modificar o seumêses, um grupm o ea ra ciavel e rendosa. Nesse ;nunici- brotaçào. motor rnonofásíco para trifàsico ,�on�ertld� o Julgamento em difusão das composições mu-não era mau. pio exportam-se, aproximadamen. No segundo ano a bacteria co-
ou fazer nuyo enrolamento� Dese- dlhgencla afim de ser os autos sicais em todo o mundo. NãoServiría para variar um

te, 2.003 toneladas anuaes de fé- mer'a a minar as raizes tuberilica·
Ih distribuidos como recurso. eram ainda conhecidos osd t d :t ja concertar qualqu-:r apare opouco êsse «bati o pra o» o cuIas. das que vão apodrecendo, paulati· 1" '\ Apelação crime n. 5.395, da resultados positivos a que

.

f 1 d I d
. e etncor

d CdI.
cme- a.a O. Possue Brusque três fecularias: !lamente até o comp eto esaparec.- E I b ' cumarca e aça or, ape ante a chegaram os congressistas.V 'd \1 '-lI f I ntão, em re-se que 50 a

J' . I d At'l' Z bamos,
.

quer! o n I y, az duas pertencem a firma Renaux mento do mandioca.
«Insta!adora de Florianopolis», a tustlRça let ape a o

dilO T-am
0-

Cari l-tas
uma forcmha e sapéca as S.A. e uma ao sr. Otto Schaef- Cortando-se uma raiz atacada. , ,

d á d" ) O. e a or o sr. el. avares'd
I'

umca no genero po er aten e- o, S b .

hcomi as. fero no sentido do comprimento, ven- .

'd b o nn O .

. _ . • <\ última fecularia instalada fica-se que existem umas' eairias com

servI�s garanti \)S e 50
Dado provimento a Japelação SINGAPURA, 25- Os boa-Sebastwo Vieira

pela firma Renaux S.A. possue I de car terrosa. Fazendo 'se um pre'Rços mTo 1�c)S.
II pira mandar o reu 4 novo julia- t0S de que Carlitos, o decano

d I b ua rajano .

d d" t f'
-- maquinario de fabricação catari- côrte perpen icu ar, o serva-se mento. a come la cmema ogra Ica,Instálal;5es de luz e força, aumen- nense, todo êle construido pela pontuações da mesma côr. \ Srs. Funcionar-ios Apelação crime n. 5.381, da e que presentemente viajatos ou reparos em instalações ele- firma Benack. de Joinvile. � Essa doença é conhecida, vul.:. pÚb J i cos da União comarca de Tubarâo, apelante a pelos mares chtnêses, teriatricas pára qualquer fim só deve- Essa industria, em Santa Cata-I gar-nente no Estaào pelos nomes Estado e M uniciPi� Jus�iça e apelado Dominios G�a- morrido. subitamente, foramreis fazer com a «Instaladora de rina f10rece em larga escala e, de ePinima» e Rajltmentolt, devi' "O Clube dos Funcionarios re�l. �elator o sr. dee. Carneuo d.esmenh�os por uma agenFlorianopolislt, Rua Tr,'\jano 11, cad� dia, novas e modernas fecu· do as estrias que aparecem e,

Púhlicos Civís d(! Santa Ca- �Ibelro mandando o réu a novo cla de vlagens loc�l, a qu�1a única especializada no gener� larias su�gem em diferentes pontos aind.l com o nome de "Chora-
tarina, oferece aos seus asso- julgamento.

. declar,.?u que CharlIe ChapIme que trabalha a preços verdadel- do E6tado. Atualmente possuimos diralt, devido ao derrame de ex·

ciados;- A:asistencia sodal, ApelaçãO cnme n. 5.384, da está sa�.e salv?ramente modicos, as fecularias dt": Carlos Smith,
médica, hospitalar, juridica co�arca de Tubarão, :tpelante a ,�hap.m OUVIU falar na no-

-------d- - em Blumenau; Carlos Tridapali, Rheingantz e muito em breve, assisten- J�stlça .e Ilpelado Manoel Custo· tlcla de sua sup
...o�ta mórteIrra laça0 em Nova Trento; eis Itajaiense cia dentariél, cooperativa de dlO LuIZ. Relator o sr. des. Ur- e�1 Turan, .Indo-Chma fran-

eIa AIen.a. de F05foros, em Laguna; Heide· LÃNS PARA BORDAR crédito e consumo colonia bano Sales.
.

cesa, mas nu g�s�osamenterisck. em Taió.
de férias, etc.' Mandando o réu a �ovo Julga- do boato

.. � noticia de Síla
nha Uma Vel que existem irandes nlo tem rival. Granda lortl- Todas as inforr.1ações na me�to, por. que a ?egahva da ali· mórte ongmou-s�, segundocapitais invertidcs nessa industria, mante d. cor.. firma.. séde sodal á rua Conselhei- tona d� cnme esta em clamorosa todas_. as a�,\arenC1as! do f�t?cumpre-nQS resguardar a materia MARCAS: ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an- contradIção com a prova dos au- de n�o ter c1� mantido o Ih-

prima: batata, mandioca, aipim etc.
dares), horario das 8 ás I O to�.. n�rano de vla�ent que pre·dos riscos dos bacterios, cercando- ALICF.:, AMELIA, AURORA e das 12 ás 16 horas Apelação cnme n. 5.376, da vlame?te se flxára, e que

MARIA, MARINA, comarca de Blumenau, apelante a anunc!Ou antes de sua par.Vende-se um cavalo enci- MARGARI DA --_._- Justiça e apelado Isaltino Custo- tida.Ih d êl I ão Tra Dr. Pedro de Moura s:'erroa o, p o a az. -

A' venda nas bôas Advogado dio Maciel. Relator o sr. des. Carlitos vem viajando ha
Bra���. na Charutaria Rio

casas Rua T••jano n. I (sobrado) Ur�.do ;::��ento. apelaçio, f..���aJo ..��acnO�pea�h�":J�i:!:�;;;�������!������������ Crédito extraordina-'ror que a negativa do crime nlo rios amigos, entre os quais
rio encontra apoio na prova dos au a sra. Pauline Goddard.

RIO, 23 �O Tribur;al d;:> tos.. �onstou que C�aplin e Miss
Contas ordenou o registo do Apelai10 cnm� n. 5.362, da uoddard s� tellam casado a

crédito cxtraordinario de mil co�arca de Chaneco apela.nte a b.ordo dC! hlate que os condu
contos solicitado pelo minis- JUS.tIÇ� e apelado João PinheirO de ZIU de Smgapura, m�s o

.

�a·
tro da Marinha, de acôrdo Ohveua.e outro. Relator (;) - sr. sal ,57 recusa a confirmar a

com o decreto n. 500 de 18 des. Marmho Lobo.
.

notIcia.
de março passado. Esse cré- Mandando o ré� a.�ov� Julga-l Agravo n. 834, da comarcadito atende ao pagamento de menhto, 'dPorqule Ja J,ustl lcat.'la re· I de S. José, agravante Carlos Nadespesas feitas com a repres- can eCI a pe o un não encontra

polelo Poeta e agravada a Fa.são ao movimento revolucio- f�mlnto na .pr...,va 5d3s7;ut:t zenda do Estado. Relator o sr.nario de novembro último. pe adçioCcn��bn. .

I'
a dei. Marinho Lobo.comarca e unh anos, ape ante A Cô t .

.

Vende-se no distrito de joio a Justiça e apelado J040 Alfredo r e

negof� pr.ovlmendto ao

Pessôa, a pequena distancia de Góes. Relator o sr. de!. Ma- af�avo paradconylrmard o espa-
de Floriailopoli.. uma casa 'h L b

c o agrava O. enc! os os srs.., nn o o O. d T S b
.

h C R'b'provida com agua Il:Iz e esgoto. Foi confirmada a sentença pe_ ,es'S'1 avN·I .

o rIO

GO, ar. I. el-P d .- T t C I . ·d·· f d ro, I V. unes e ustavo Pila.reço e Ocaslao. ra ar na

re-l os seus Jun ICOS un amentos. A 840 ddito Mutuo Predial gravo n. ,a comarca
_______.____ de Lages, agravantes Antonio de

.

Oliveira Waltrick e outros e agra·
vado Otavio de Souza Freitas.

I Relator o sr. des'. Alfredo Trom
powsky.

I CQnfirmado o despacho agra-

I
vado. Vencidos os SIS. des. Al
fredo Trompow�ky e Urbano S".
les.

das charadas

A estação al�mã DJA, onda
3 I ,38rns.,i:ndiará amanhã o pro
gWaIla abaixo, para a America do
Sul.
A's 23,15 corresponde às

3, 1.5 :'s. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 1, 1 5 hs.
22.50 Anuncio DJA, (alemão,

português). Canção popular alemã.
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Hora feminina: Consul-

Lorio.
23.15 A dansa alemã durante

4 séculos. Alida Hecker tnca cimo
balo e piano.

23.45 Ultimas noticias(em ale
mão). Noticias wbJ'e a economia
alemã.
24.00 Manfred por Robert

Schumann. Solista: Ludwig Wuel
lner;Direção por Werner Richter
Peichhelm.

1.15 Ultimas noticias(em por
luguês).Noticias sobre a economia
alemã.

1.30 Concerto satisfazendo os

pedidos r:los nossos ouvintes;Halo,
halo desejeis-tocamos.

2,15 Eco da Alemanha.
2.30 A Wehrínacht toca.

3,00 Ultimas noticias(Em ale-
ADQUJRA-O E YERIPICAREIS QUE:

Prisão de ventre?

P�n��'?o!21�!e
Laboratolios Raul Leite

E' a marca mundialmente conheci lia c••• a mais
satisfatoria tanto em material come e. faBricação,
e por isso'êsses recep.tores são de �u.r.o indefini
da e de perfeito relldlmer�to, em nItIdez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

t

mãO).
3. I 5 Solução PHILIPS

Rio

•
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Fl'lllaes erv""\.' B!Urrtena� .J�inville SélO Francisco""""" �una Lages �
, I I Mostruario permarlente em Cruzeiro do Sul �

Seoça-o ete Secção de [�Secç�o de ��FAZENDAS:

�Fazendas naclonaes e extrange'ras t-d.!'a rernoe FERRAGENS: MACHINAS: .

Morins e Algodões Machinas de ber-ericiar madeira !:lLonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas f

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoei '.: �
Roupas feitas e janc.ías, tinta Mactu-artos em geral para a lavoura: arados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades) cultivadores, moinho etc.

�

Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, lv1otores li.

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- eléctricos �Sabonetes e Perfumarias res Matéria: em geral para transmissões: eixos, rn
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona ��t4
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes ��Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- llJ
Sapatos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos

'

sorios, serviço mcchanicn �
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e uma "a<: de ar (. ODYEH �J.1� Charutos <sDANNEMANN. Bebidas n�cionaes e extrangeiras Materi3 .Iectricr en' geral rJ

1)1 Empreza Nacional de l'Javeg'Sção "Hoepcke"--vapores "Cal. "'otJpcke" "Ano'" e Max" �
� Fabrica de Pontas ;'Rite FVlaria" ,. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Est:-:.iElIrC 'C< r"ata'- ,..-i:," �=�V'àVA�:IIgLS��'����������§}.1����:[�?���Ç;,,�����l������o-·'��$$�;:'f����:§.����qi)

A GAZETA-Florianopolis

tó.i

Vis

n.

I Cai

Dr

�t�
�

• @
• AgencBa fJ�&�.u']:1j��lj'�� �f� 1?��1'Jj �
, bllcaçies, com séde em Sào Paulo; �í
I

é autorizada e fiscalizada pejo Governo

i, Federal 'e possue a carta patente 11. '112

•
t

ESTANI,OS El\n, ÓTIMAS CONDIÇÕES [PARA
, "-

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Confie a execucáo de seu proléto
,á um bom arqultéto.

Preços modicas

Treska Jr. & Motta
FOR1\1ADOS PELJ\ UNIVt�,;��IDADE,çDO

�DE JANEIRO
...

RIO

r:ua Fellpe Schmídt n. 2 �
1 •

----------••••••G

AQAZETA
--

DIARIO INDEPENDENTE

Redator·Secretario:
Oslyn Costa.

ColaboraçãC'
���---�-=--�.��.

Não será devolvido o original
pubiicado Ç;u não.

O conesito expresso em atii

go de codaboração, mesmo soli
cilada, não implica em tespon
sabilidade ou endõss« tsor parle
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas. devem
, .

ser enviados ao Diretor-Ge-
rente Jairo Canada •

.

Redaçlo, Admnistração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i

Fone, 1.656

Agentes··correspondentes
l-orto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-PetrarCD Callado

NO ES1 ADO DE SANTA
CATARINA:

l\raranguá-Jaime \Vendhausel'l
Anitapolis--Anibal Pac;:;
L\ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor ("mpos
Blumenau-- �Jlarliníanl) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoil1lhas-P�dro Terres
Cruzeiro=-Os-slde Pereira
Curitibanos -- Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

Joinvile-Xav;::r Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-Fr:ui.C;1CO Chagas Ma-

chado
!V�afra-Pompilio Claudio
Nova Trento-joão José Arche
Orleans-Edgar Mato3
Porto União- Hem,ioio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São José-José Costa Vaz
S. Francisco-Guàracy Goerresea
São Joaquím-João Palma
Tijucas-Osvaldo Ramos
Tubarão-Joaquim Faraco

.. ,:;� �' : - - .: ...... :' .•... � _'.... ·c. '_' '
••'.- -.

J
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Senorinhas de FloríanopoUs !
Corn a chegada de estaçao invernosa precisais compr'af'" casacos, péles,
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das int�mpéries do tempo.

s II r;'
de TUFFI AMIN,I& IRMÃOS=,�

.�"'!'x��

�ecebeu UCI formidaval stock de artigos Ipara o inverno

o
Renards legitl�as, Luvas; Carteiras,Cintos e Gólas dos últimos modelos,

os rnais usados no Rio e em Sao Pa\...alo

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas
,- -I

IP�eços sem ccmpetlderes I

PROCURAI

a
A

r 1

o

11- As jovens ílorianopolítanas se trajam com apurado gõs- I

I to, P(�í'que ad quirem suas sêdas na preferida Casa Trel Irmãos,

possuidora de stock. de tecidos finos como não o possue ou-

II
tra cas� de Santa Catarina.

I A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu

II pnrte alia-se a beleza dos tecidos.
�_._I

·1
d

SEC

1- A nossa jeunesse-dorée -:-ompra seus vestidos na�a.a I
Tres �Irmãt)s, porque é lá que as sêdas, em abundancia,' obri

gam que las senhorinhas e senhoras demr.rern na escolha de

seus vestuarios.

Elas ficam indecisas deante detão lindas se.las e lindíssi-

I�!adrões. Díficil de destacar a mais t'ela dentre tantas beleza�1
mm _...,_ �

'( p ,1 '\' 'GOL artigo superior de
..REi:-> CHIN Gloria
idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
EpA USTADA para camisa, artigo finissimc

::::REP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP de Seda Estampado moderno
SULT :., NA para Mantaux
SULTANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
S 'O,é\ ESTAMPADA para quimono
} �DA Lk:11, idem, idem, artigo superior de
O�AP DE SEDA, artigo finissimo de
PEAU DE GAZEl LL\, sortimento de 18 cores

C ·:::P POND ...OE, sortimento de 18 cores de
CC{EP MA1TE, idem de 15 cores de
CR.EP AMCR, mcdernisslmo
CJ:{EP CLOQUE', sortimento de 60 côres de

7$80D
4$000

�4$50)
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$500
8$500
0$000
7$'000
10$500
18$000
17$000
17$000 GELi"Dt;;Wii,"'lc?

14�iOOO !tf!����i
15$ Por

•.) 1 $000

10$ Por

12$ Por

10$ Por
22$ For

�4$
24�

Pur
Por'

Artigo para;a estação de inverno�
JOGO DE PELE de 70$ Por 50$000VELUDO CHIFFON de

ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUJ)O FiNO de 90 centimetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro .

de
RENARD da Alasca de
Idem n " artigo fino de
Idem n " n finissirno'[de
JOGO DE PELE de

iA!

60$ Por
65$- «

38$ «

100$
200$
450$
800$

1 :000$
60$

40$000
45$000
28$000
17$000

500$000
110$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 450$000
« ô80$000
« 45$000

CAPA DE BORRACH A, ultra moda,;tipo 1936
IDEM
IDEM
CAPA DE HOME.M impermeavel
IDEM IDEM

180$000
17.0$000
100$000
180$000
120$000

LUVA DE PELICA, para homem de
LUVA DE PELICA para senhora de
LUVA DE CARMUÇA para senhora de
LUVA DE PANO para senhora de

40$ Por 28$000
35$ <;I 25$000
22$� « 14$000
15$ � 10$000

�orrnl·davel e "Inegua'av·el STOCK. �e �a pa.r..3 o ;!""\verno,
I que :fol recebido recente-

me'nte das praça do RIO e de S. PAU LO

I s

,

RUA FEL..IPE SCI-IMIOT N.,2.2
TE�LEFONE 1.401
O'RIANOr=OL..F L
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A GAZErA-Floriancpelís

\'�tA Gazeta

Advo�ad\()s

I Accacio M�
I te i ra tem seu escrip-

tó. lo de advccacia á rua

ViS.�onC1C de Ouro Preto

n. 7'1. - Pho: P' 1277.-

I Caix 1 p(J��al, 110.

Dr. Fulvio Aduccí
Advogado

\'IÍ

lRua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

rI'

--I
�,.. Padro de Moura Ferro

Advogado
Rl�d Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548 I
,

:....= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

Dr

I
Aderbal ;l
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fon9 1631 � 1290

Médicos

I Dr, Ricardo I
Gott.srnann

Ex -chele da ::;ljnic'Ã do i- Iospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

lE:rvvin tcreuter)

E.pocI3UI�a em
-

c!rurgla
geral

alta cirurgia, gin.lecologia, (do
enças VI.lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

.. 'CONSULTORIO---Rua Tra

-1�-'(_ jano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 ás j 6 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELE:F. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
çÕeS-lJinecoiogia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

� •••�._--- ._. __ c - ••••• _.

18

Indica:
(Compílação :�: L. Nazareth)

DIA 22 DE ABR1L DE 1936- S. SOTERO

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde-Consaltorio:
ANITA GARlBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças

Diretor da Matcrnid�i!e
Medico do H@$pítal

D I'\.t"'" - ,

r. IvngC...H3'

Bi:>aba�d
LIVRARIA MODERNAClinica Mtdica - Doenças

de crianças funClailo em 1885

Rua Felippe Schmidt 11' 3
Consult.-R. joão Pin1:::, J 3

ITeldonl'!, 1595

I ('alx�po9la.ll�9T�. a!J!.��.J�j2>, Codlgo RlbcJro .r�nJ. 1 L,'?
Consultas: "

'"

SIMONE
das 1 5 horas em d;ônk I

,
ã Tvnoqrnphin, E51�r 'o!vpiaI enraaerna"õo. I?rn r .ro Trc

I bo l hon crn I. :D !': r � ] eic.
-� --"�'lI-'.i.l7'�"-'r-

i������<������''''''''_�__ ..::..'''''___-_·'4c_�.- .,""' .... ,· ...1 _:o:_::_ _

r. [

';; (

,

/.
I

!'
------------------- -

----- - __ ._-_._----

Yau�t s: (t' -: s/', � r
...

, (: . ,,1
H.

"
, -

I
f.

,

, .-

Est.�:::" Pí'�C!C�.;";�'.::, .;;?-.' ...... j

nova í'tl;(:::; nt.,::_:;' ,� . u ", :.:-

d
,..

ve f') .,,4 a n ·05 �:� � § \ .: \ '�

fés' e r-es1:al__;�< �)�._����.(�.!
. r�.; ,:a<, [,esol cu por

1

;". J ... , [,/�i �� me nt«
,

•• ,.... •.. l ,..r .. ), .J_",; �
, I .... '-" Ú ..u.T.':uJ di . GJ:->

�I

t··a' C l� _._,� �
--�

,-:._
s, )J C""� C_,1 C'::W

CAFE' COMERCIO, BAR l\/.E \:..F,/.\ Ir, :-s'
GLORIA, CAFE' NATAL, CArt: ]1:". ._: i.o.. L
METROPOL.

Este produto é recr rncndado l I-J_; !U...'l·j
médicos d'esta cidade CO[110 um dos II' 'l .c. U
constituintes naturais LIas l'GSSOS intcst.r-os.

'- f d"
..
:..;" t

•

; 're\1l Vô.CU· f:r-se

'I � • ...1 I � tl:.�l3L.\C!rtej íor-
r

. ,
\,,_ '-- '-- "--

Do gabinete da chefia mu.Jcípa] do Núcleo de
Florianopolis.rccer.tcmente rc stabziecido, pedem -nos

a publicação do �egui!1tc:)}Sjo convocados lodos os

companheiros inscritos, desde o inicio do Integra
lísrno nesta capital, a co.np-recerern á séde do nu

cleo, á lua joão Pinto n: 32, afin de receberem
s.ias c-dernctas de identidade e prestarem algumas
L:,-)L1UÇlJ:;S que dCV2111 constar nas f.chas.

�J.pda3 as sé> 'undis.quartis c "2�das·fciras, os

cornpauhc'ros serão atendidos das 2 J às 21 horas.,
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PRIMEIR< I L UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO
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UMA INTRIGA Falta d.
no Saoo

DESFEITA
dos

Limões

v o o Do Gabinete da Chefia Provincial, da Ação Integraliste
Brasileira, neste Estado, pelem-nos f> pub icação do seguinte:

- «No caso da falencia do Banco Comercial e Agrícola
de Theophdo Ottoni e no qual foi envolvido e nosso cempanheiro
Olbiano de Mello, fundador da A. I. 8., em Minas Ger!!e� e seu

primeiro Chefe Provincial-ficou apurado, em recurso interporto
pelo ex-direcor d'aquela cooperativa de credito. sr. Benedicto Ri·
beiro, pela � .ôrte de Appelação do Estado que a Ialencia não

[õra nem culposa e nem fraudulenta, e não existindo no preeesso

factos que possam ser classificados crimes. Em vista desta decisão

CARACAS, 26-0. Co?-l d�_ alto Tr!bunal de Ju:tiça de Minas, Olbian� de �elJo, reque
gresso elegeu para a presidencia I' r�... habeas corpus comra o desp?�ho de pr�nuncla do JUIZ d aquella
da Republica o general Lopes cld.id,e-habeas.corpus 9ue lhe fo� concedido p:la propna �ôr�e
Contreras com mandato de sete 1

no dia 3 do corrente, licando assim encerrado mais este caso judi
anos. O �encTal Contreras pres-! ciario .

explorado com seg�l�das inten�õe� pelos jornaes nossos ad

tau julgamento na quarta-feira, ás versanos �empre com noticias tendennosas e falsas.

II horas da manhã. IAGUERRA DESPORTO
Motores eletricos de absoluta 1 ta Io [liet iope

co?fiança, p-oduto da af�mada E &rondos til

"Slemens", V. s .. os obterá, por S & .,

preços sem concurrencia só na I vitória
<Ínstaladora de Florianopolis» - •

ti'"Rua Trajano. Ii I ta lana

z D o

e admiração de seus colegas, pela
sua cultura e pelos seus altos do
tes de caráter e de probidade pro·

Assinala-se na data de hoje a fissional e cavalherismo.
passagem do aniversario natalicio Al' dr. Cesar Avila, orgulno
do prezado conterrâneo, sr. dr. da n ..iva geração médica de nos

Haroldo Paranhos Pederneiras, sa terra A Gazeta, que teve no jo
diretor da Diretoria de Estrada vem esculapio um brilhante cola
de Rodagem e membro da C�ma- borador, deseja-lhe inumeras feli-

•
Ta Municipal da Capital. cidades.

O distinto aniversariante que
aliá as qualidades de técnico per-I
feito, funcionario zeloso, e dedica
do, <I.S dI'! cavalheiro de fino. tra
tar conta com grande numero de

amigos e admiradores, que hoje
lhes prestarão significativas home
nagens as quais fi Gazela se as

socia, felicitando-o.
ROMA, 26 -- A alta direi

t a do exercito Graziani, coman

dada pelo general Agostini, e

formada pelas melicias Ilorestaia

Funcio- e por carabineiros, ocupou a. en

cruzilhada de Gunagadu, onde
de novo os etiopes se bateram
com grande determinação, sendo
mortos até o ultimo defensor.

Quarenta aviões despejaram 16
O Conselho Diretor do Clube toneladas de bombas sôbre varias

dos Funcionarios Públicos Civis, pontos da linha de batalha, ten
resolveu em sua última reunião do sofrido vivo fogo anti-aereo,
dar diversas instruções és dele- do qual resultaram ferimentos em

gações municipais que os Iuncio- dois piloto e avarias em sete ae

nanos que se inscreverem como roplanos, que puderam, todavia,
sócios, depois de 30 de jl!"ho regressar ás 5U 15 bases.

I proximo, fIc�r�o sujeitos ao P�-I Tem-se a impressão de que
gamento da lOla e para terem

dl-I com a captura de Sassabaneh, as

De sua viagem ao interior do [�ito, ás • assist�ncias médica e ho�- divis?es do general G�az�ani con
Estado, regressou sabado, último, pitaliar.] precisam ler o estagio segui iam remover principal obs

acompanhado de sua exma. espo-
de trêis mesês no clube; que só taculo que se opunha á sua mar

sa o sr. Altino de Oliveira, íun- terão direito daquela data em cha sôbre Jijiga e Hmar.

cionario da C. Teleíonica Cata- diante ás assistencias médica e Espera-se que estas duas 10-

mense. hospitalar do clube as pessôas calidades sejam ocupadas bre-
das familias dos socios que esti- ve.

verem compreendidas na part� De acôrdo com informl!s de
prevista no Codigo Civil; que fonte fidedigna, a tomada de
a :;éde do clube esteja aberta Il.OS Sassabaneh foi precedida de com

domingos das 9 a meio dia; e bate dos mais sangrentGs, do qual
determinou divelsas providencias participaram largas forças de ara- COnd.,nada
com relaçãu ao Departamento Mé- bes somalis, ajuda':las J!or parte
dico, entre as quais ficou o pre- da d;.visão Peloritana. cama mae ..

sident� autorizadG a contratrar Soube--st que a ocupação de deira falsa
um erafermciro para o Clube. I Dagaruedo, que fica a oéste de

E'
.

Sassabaneh, foi realizada depois . � s�nlença profeIlda pelo sr.

I Movimento do con� da morte de 4.000 etíopes, na E�lldlO Cardoso, lo. suplente dn

sultorio méd icO, na batalha da planície de Giana ,JUIZ Federal� no processo que

primeira quinzena Gobo. Tambem se noticia a ocu-
moveu a Justiça Federal da sec

domês de b �. I pação de Daggahbur, esforçando - Çil� deste Estado �ontra CUlt
a II.

se os italianos pOi' cortar reti. �toepche: .alemão, preso. �� Se-

41 Irada ass etiopes empenhados na embro, ultIml), no. mumclplo de

27 defesa de S'lssabaneh Jaragua, como fabncante de moe-

12
.

das falsas, foi, o mesmo, conde-

I
Lampadas de bôa qualidade e nado a pena celular de cinco

I
por pre�os baratissimos são vendi· anos e 4 mêses.

7
das, hoje e sempre, só na "Insta- Curt Stõepche já se �ncontrava

9
ladora de Florianopoli8"-Trajano prêso na Penitenciaria do Estado
n. II. cu.mprindo sentença por identico
���������:S';::�
� � crime.

� Vicente Digiacomo ij �����������

� e 14!l
Peça sómente

� � Chádas8Phlntas
� Adelina Digiacomo �

Ace mpanhado de sua exma- CINE IMPERIAL, ás 5, 7 � � -o diuretico incompa-
famLia, seguíu, via terrestre, sema- e 8,30 horas, El Dourado, um Precisa obter materiais eletri- � participa,m aos parentes e � ravel para os males de

f·, I' d
.

tiJl pessôas de suas relações � E t
na passada, para Curitiba. aonde I.me 10 O e emocIOnante. cos para qualquer fim?· � S omago, flgado, Intes-

d N- t
' , I· � o nascimento de seu filho �� t' R

vae resi ir, o nasso conterrineo ao perca eropo; va a '" n�- '8 MAURI � mos, ins e dissolven-

dr. Cesar Avila. CINE ROYAL, ás 7,30 ho- tala�ora de Floríanopolis», ,R�a ·I�· � te do Acido Urico.

Moço ainda, com menos de ras, a dupla Silvia Sidney e Trajano lI,. e os encon'rara aa ii F ol;s., 27-4-36. ;
Em todas as Farma-

um lustro de vida profissional, llerbert Marshal em - Com melh�r. qualidade e ar preços �
p

� r
cias e Drogarias.

já �e impas no ccnceito público qual dos dois.
• ..b.a.r.a.tls.s.lm.o.s•. I.�i�i"*ii�ra,."S'"�"qt���gu*pí1jdr...� ,

_'
.�!»...4� �

,

Na madrugada de h0je foi

enriquecido o lar feliz do sr. Vi·
torio P. Zan:etti, gerente da filial

CINE REX á r.: 7 830!da Companhia Souza Cruz. nesta ' s.." e,

localidade, e de sua p.xrna. sra, horas, em sessões. populares
d. f.ugl'!nia Gallois Zanetti, com

uma atraent� pehcula com

o nascimento de um interessante Jack Holt e Llan Bond·-Quan·
do extranhlJs se casam.

AHIVE�5ARI05

Dr. Haroldo Pederneiras

Prefeito Pedro Bitiencourt

FesteJa na data de hoje, o

seu aníversario natalicio o sr. Pe
dro Bittencourt, prestigioso politi
co e prefeito eleito do municipio
delmaruí.
fi vazela, cumprimenta-o.
Fez anos ontem, o menino Rui,

filho do sr. Altino Pereira, cole
tor federal de São José.

Aniversaria-se hoje, o jovem
desportista Luís Beirão, do
mercio local.

Ocorreu ontem, o aniversario da
gentil senhoria] a Gilda Ligoscki,
professora e festejada pianista.
enzem nHCJ5 H01E:

o jovem loldori, filho do sr.

Demt::trio Garofalis, do comercio
local;

o jovem Acacio Neves;
o jovem VaHlôr, filho do sr.

Harpcd.:::s Pereira da Silva. fun
cionario estadual.

5EHTE HOVA

Acba-se em fe�tas o lar do sr.

Vicente Digiacomo, comerciante,
e de sua exma. esp?sa. d. Ade
lina Digiacomo com nalcimento
de um interessante garôlo que to

mou o nome de Mauri.

menIno.

Na pia batismal
bambino receberà o

João Emilio.

o robusto
nome de

. OUTROS PRRTEm

Dr. Cesar .}1vila

Celso Ramos

Regressou ontem, para Lages,
o estimado conterrâneo. sr. Celso
Ramos. abastado fazendeiro e In

fluente politico.

Pelo ónibus da Auto Viação
Catarinense seguiram para ') sul
do Estado: Nelson Althoff, Ade
lino Antonio Ram, Elisiaria Gan
dolfo, Manoel Silva Godoy e

senhora, limar Medeiros, Ameri
co Maltem e Hilario Blayer.

o

IU2

Estiveram boje em nossa reda
ção diversos mora dores no Saco
dOll Limões, pedindo para que
solicitassemos providencias á Em

preza Força e Luz Catarinense.
no sentido de ser restabelecido o

fornecimento de luz elétrica áque
le distrito.

Afiançam os queixosos que en

quanto falta luz. nas residencias,
o mesmo não acontece com uma

casa de jôgo, ali existente. que
tem farta iluminação elétrica.

Cumpre-nos,ainda, salientar que
em outros pontos da cidade nota

se a ausencia de luz elétrica,

Flo, íanopolls X

Lau ro Müller

Para o sorte do estado segui'
ram: Pa3tor Schleimann, Fernau
do Comes e senhora, Izaura Zo
retti, lnesia Lima, Lell Onken,
Mario Castro. Guilherme Concei

ção, Colombo Sabino e Morcir
Silveira.

v

IEleito
•

a novo presI-
dente

Riachuelo
A noticia do retorne do

valoroso do rower Riachuelo,
Orlando Cunha, á vida de
galpão é, assás, digna de jü
bilo não só para os seus

companheiros de remo, mas,
também, para todos os des
portistas catarinenses que
nele vêm um dos expoentes
de vanguarda do esporte nau

tico barriga-verde.
Orlando Cunha que, -por

razões que não nos cabe co

mentar aqui, se havia afasta
do das atividades nautlcas,
pondo em gráve risco a pu
jança e valor da representa
ção catarinense ao Campeo
nato Brasileiro do Remo, em
�ôa hJr� e para gaúdio dos Si alguem tivesse lembrado
riachuelínos, atendeu o v�- Ea teria requerido
emente apelo dos seus arnr- A cadeira, mas, louvado!
gos, voltando.a actu�r no ve- Eu cheguei tão atrazado
te�ano e glon�so Rla�huelo, Que já tinha o Collõr ido...
afirrnan ia, aSSIm, mais uma

vez a razão de existencla do
brocado; - "Uma vez Ria
chuelo, sempre Riachuelo".

Ontem, realizou-se com bastan·
te brilhantismo, na cidade de Íta
jaí um excelente match de fllte·
ból entre as fortes equipes do Fio· I '

rianopolis S. C.. desta cidade. e

o Lauro Müller, local, que re

sultou em empate dos contendo-
res por 2x2.

�:;�,
Lindolfo Collor
foi nomeadi pro
fessot da Facul
dade de Direito
de Porto Alegre.

co-
CHE6Am UHS

I filtino de Oliveira

CLUBE
dos

As renovaçoes
eleítorais de õn
tem ...

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor marca,
Não r;ompre outr o aparelh,) sem

ouvir. antes, ° afamado nKoerting".
«Instaladora de Florianopolislt

Rua Trajano 11.

Houve nova pescaria
Lá na Pescaria Brava
No Rio Preto (não ria)
Junto ao Rio C'liçador
Tambem houve e a1i na tráva;
Houve 8!nda na Moema
No Trevi�", no Indaial.
No Timbó, na Encruzilhada ...
Nesse monte de arraial
A causa foi renovada!
Mlls aonde arde o alho
E o tal caso nio é graça
Deixando a $lente de rnôlho
E· ... no �ôrro da Ftlmaça ...

Acha-se em Florianopolis o sr.

Ivo R. Rei�, secretario da Pre
feitura Municipal de Rio do Sul.

Encontra-se nesta cidade o sr.

Bernardino Silva, d'!legado d�
policia de Rio do Sul.

Está nesta capit'll, o sr. Arí San
tarre Guimarães, inspetor fiscal
do imposto do consume.

CARTAZES
DO DIA

narios PÚ
blicos

Em Lisbôa mor

reram 2 crianças
abafadas por ex
cesso de roupas!

Diz o Gí: -Hom'essa é baa
Eu aqui virando a estôpa
E nas bandas de Lisbaa
Se mórre de .. ; muita roupa!

Por causa de uma
mulher, ameaça
da a paz de U1i1.

reino.

Nio é cousa de espa.n�ar ! .. ,

Pois eu sei, diz o Narciso,
Que uma só mulher, pois não,
Por uma fruta prl)var
Embrulho'! o pobre AJão.
Entragando o paraizo...

S.r.plle

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras, Bette Davis e George
Brent, em- Miss Reportu,
uma comédia cheia de fina
humor.

Socios atendidos
Consultas
Visitas e domicilio

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Ciaa •• Joinvíle

Visilas noturnas

Visitas de urgencia
Curativos em consultorio
Injeções intramusculares
Exames de urina (parciais) 4
Atestado:! . 2
Vacinações contra a va-

1:01a
Inje� ão endo-venedosa

(MARCA REGISTRADA

conserva o tecido da roupa porque Java facilmente � com rapídez
..----------------........ ,--------------------------
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