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o pOVO florianopolftano impacientaJse
rebela-se an�te o ind,�'fer---:::;4r1J(�!3ir�r�)O
votado aos seus interE�)GSeS, quanto ao
cimento de luz e for-'ç[� á C8f:)iWcaL Urge provi
de,ncias, de V. ExciaG' irr�)bC;LE3itas qLle sar1ern
se grane)e rnal.
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dor Hailé Selassié chegará amanhã li Djibouti e embarcará num navio' 12-'1.
__ o �j�._",::. ".:_,. '""

_ n",'��...�_:,;;.p( ...._::__:_! C:_;'; ·

..:.0;)'1 quaisquer ligações politicas.
J inglês, com destino á Pale"tina, tencionando, buscar refúgio no Moc;-I_::1 teiro Cristã,) Copta, na PalestlOa, o qual foi doado pela imperatriz Pro�d���'3.rif' � Direi-:_r _Rec.p::�a.'/�.! JP\IR'Q_C�����D� .:_- Rndator-secretario

__ ?SLYM CCST�
etiope á Comunidade Copta na Terra ,Santa. A,I�esma inf0rma�ãO�,\�K\

III Fi' -ianopolis, Segunda feira 4 de Maio de 1936 I NUMEHO 503
não. estabelece se o Negus permane':'era nesse refúgio durante rnuitcs
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mêses.
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. ndrá fatalmente a quéda da resistencia etíope, foi recebida na roda
da Liga das Nações com verdadeira surpr za. Até o último rnomcn- ro1': r.� rf'� t""'_.�.·�' "'l, t /'''_,
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o se esperava aqui que asse encontra a ur.ia orrnu '1 capaz e ,0- �......�" t;;..,:" "'"' " .
. .. , _, -" w L ••.e: .. , ,,J ,:1 .. "",,,, t.I ��� � inaugurou-se, na ar e e on-

luc�onar por �neio de um compt�n:jsso a gu�rra ita!o-abi:;sinia, Os � .�� <ll'.�
:1'1 � ""7'" . f� r.:" .

'7 __, r "'R €'�) 'I�' (P'� "'. '7>\.' n� �llIl:'{. ::;:. I;

tem, á Praça 15 de Novembro,
meros genebnanos mostram-se visivelm-nte impres iionados com al�nil'�:lt11,j.'J.,�� .. çQJ)r..,,,,� l.-"__ 2-,._,;l1:] ...o J �",,9t:... <muOtll :t{��fl11 f,S�e- o moderno e elegante estabeleci

'd d Abi
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' � ". , --",... ,., mcu;o c.Jrnercial-CaJé Bubi, de

. ���toa daaLigalsd:�aN���e:e;era�:o�5�:nd;�amente a lGiitl r.ra e 0

li 1:�iL., r:;�: ::.J�] � ) .: --: B �"I} f;j ;�t1 ;J�@ �2® p@v® propriedade do sr , WJlly Grunel,
.I

Hoje, faz um ano, que aS'_;Lt�:lLI o ca"go de governador de Florianopolis, o 0f,tim'lmente instalado, cem

LONDRES, 3 -O "For<t;;gn OfI1celf recebeu, hoje, um de;;-l n?sc.:o dist�nt() cOl'tcrf�neo, leal e sincero partidário da politica liberal, o sr. major Oli- fino e lind'J moblliario e as mais

pacho telegráfico do ministro Bartot: informando que em Ar:li� Aba ..
�'10 ]anuano (\� Amc1rlm, recentes novidades em aparelhu

ba irr?mperam tiroteios e saques. Na c1ír(çào da ediliJaGe ["1 céljJ'tal s. s, tem eficazmente cmpícgado a sua ope� men!J; o Café Bubiveio ocupar,
r03iJacle 1"0 cl]]bct(.�a,llcnto e prog""?s"o da illi2. em nos,a Capital a vanguarda

O -palacio imperial vitima de p, H�{:g,;fn I � .. � r Enc�rr.�·'l�O� C�-U1 saL;o_ C,�:X��lcic;o ,Pl�ssad�,. �:;�1 pj·,'ju��"o t�� �on�l1LI�dade d�'3 dos estaS,lecimentos nêsse gene;o
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� ,rromp_u 0Je, d alde, 1,.J 6r",n,v ..
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1íIOS epar- ,C.i ocas!ão a ti erlura o

- r ,e o e orar as p� o Clg0 varIaS rCJI eOd3S.
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I'Com a confusão estah I 'd I: d' d f,' :ll' J ta"!;_ n:o' I Cian. o, ass:n1, ma s prot'ckllCla, cO:1t:'olp) acerto e ;Jr2steza ::0 uesenvo Vlmen- ?fop;;cta:io proporcionou ás autc-

P· . ed�cl a, � p�daclo °d Impjera lor OI Pi Ja,.o'l to dos servicGs adminístratrvc s.
.

ridades que ali se encontravam e
resume-se q1le o mcen la ten' a SI o ate.:! o pe o elêmento que se,

O"....
' ",'. i.n d:c'. I nj. .,..f.... • t ','., "0":- I
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entrega ao roftbo e ao s ue

.

UClS tnl....lat.VaS h. JUltO .. ,.�..),,,,n O seu 1'aoa,no lh._;ano e,ll filO! do 2m cole- r·.::presentantes da Ímprensa 10c;JI
ag .

[i'lo: a U"r2tot'ia d2 ASSiSCe:icia tv1 'd'ca e a g;�arda'l11Lln'cipal, esta em vias de ser creada. atenção, toda espec.ial, oferecerlcio

DESSIE' 3-0 . h I P, rI, j: ? J'd .
.1 t d O Dr:partam\.nto 'l(�d;co, já ill�tJI2.do, 3t:lldeu, em três mêses, cêrca de mil :·rios. cha'TIpa�ne e cock-tail.

, mmec a :.;i:lU0ci ,o, acomp"n .. d J •. le o o A T d 1 't' . . r I
.

.

d
.

O C {. B b 1
<.(> seu e-fado maior acaba d dl":' 't. 'd-,d A�. J'l. . I pl''isuas. LCVé1l1( O O I "�i; no aJ� lW1l,r 'ph·'C'.ore� e CO'1t':r:;:l" o-os l\aS ELIaS crusClantes (}�.é u i c.ispô.:: além de
.. Io!" , e _lxar es a CI � e. L, e ,a se que I " .'." '.' [' q' ..

" ,. •. '1" ,

I b d
�iÍ1da hoje o marechal Bldoglio se encontre a cem guilvrrdiOJ 'ao u(Jdfe:., jJII.el�'[';·l át,;>';I."'< -"�I I.}

••

vt·"t -r3J:"�, .�la;Z�3 á � ct'·.V,' ;�Clêl ;�'l�' (:.ngA·2n·� ,e'npi'cen- l11a e'
.. ·· i'Df" ate eira det,ic<),

uI de Delsié. de' ar e !� .1\.<0: liarl�.-::o reI: .),;m CS li", eH, ;J;� povo c sr. :d3Jor U lVIO lJ'Jonm -- rele- para c0k·taiJ, uma moderna bom-
vantes e ll1EstlmavelS SerViç(jS aos flona;lopolltanos. ba [',U1 a venda d" c.�opps, cu-

fi Gazela, associa-se, com p;'azer, ás demonstr3�Õ23 de júbilo e aprep que jo cUoto atingiu ao preço de 18
hes serão tributadas no dia (.le hoje. contos.

V·------------ O cha�i) e refrig, ra:lo 'atravez

'V.:loa[vel a sua im,erdção 1I0h �i e

ii' [\J OVO h O :''"a r io. I �.�@cla ��acão de srrpent:nas metalicas, o que
o ia, po�qu; e

.

c con �Clm::n
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'h dI '4 I e á melhor sabor,-saindo do
to' Jêles ?TOpr.to3 e, do públir.:o. o '"U"'" �� exp f� t. � e lT"8 � � I ,_

�t, . _

'. • r'-
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_ dI' 17 I
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qu ,[1 �,.cc, .heme.oL, na ag ..... llc.a

_ . . ,
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ma laiiM1l�e Imprecauçlftla� 7' 7 J ;:';'!': .1', I 30$'JO em dl:ll,elro, dev(::njo �;'!- 'tao, e o deputa.do sr. Altarmro
li liTal """W"''JI G!l'ae,oe 1 ulJanop1.!S C,C)}, ,��rf:� D�';:�) "i.':--f7�f""" ." . L b r.: -

'

b-.- .

0-' t� t r' '"O'� 1:t�&�'i.r-�EI!'1:;1 (J Üi;;;' Illslazcr ilõ d�malS prC$tações nos Ii �l o UU<tn'lru';S, presIdente da
• IUPasas ,a, qó.lCnl n(15" c fa ,!d "'0" - ..... • "". A ' I " L

.

I
.

•U '

.

. ,

.'d I praZ'JS cSllpuladJs pel') agc;)te. I
�,oemtl:p.la egls atlv.a.ue ser ISSO lilved ICO. "

Ad'" ..

dInescrupulosa (; insustentavei- da n.1 sua amplitude moralizado-
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.., t'lo- d' de3ta capita. J:'ermanece na sua InlustJhcavels. '" 'T' I\l "nl,:.l·t ..
1 .1,<:> f!!L'C'-.!\11 'tjrolTl:)vid.) ciOli'Cu·a lllcontmente a w;encla

as bcn 1, .... as Ispensa as ao re-

ElO J) DWT10 da � arde, 'lO mo-
" ... - .UV,

•

d 1 t t d -t d" .-'

injüstd, caluniosa e mal<!volll in' mquanto. não entampar pro' ......'.. " .' PC'l" 1::,' C r) que aceItan ° nega-se, c0n:üao, a presen an e e, e Jano, (auguran·
d

. pflO exn::dlcllte damlelé� �llano S,'
,. I. • -.
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•

d dvestida contra o pro:eder do vas, ocumentos ou t�stemunhos I
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}>! .. d I d' di" II i-, ,[ 2'rande a assistrncia e lcstl.Ulf" e a p,�quena m:lquma () e p,ospen a es.
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I dI'
. . lê: ( roc>ne' anp e A (' to ·\.on- . > d d d
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IJ.nosso Istinto patncio sr. Atino e que Atm;:, de OhveHa come'

I' 1 r:;'J' Ad
' os reqlltados dos diversos a a e IniCIO e que .. � perten·

de O iveira. Numa atitude repro· teu desf·alque, o 'Vae e 'Volta é
'.

:rSe ,-
U vw "ru,CCI.»C Ih J:u ,-.\., to ·.·ro I' OS <:t:o'J"ínt·e>ç' ce.

O'·�
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'd d '1' .ora que o, sr. Ito arva G t_,V':> .lIa. . u":-,Ll ii _", .- �!i!!lIiIr�4Rl
_< vavele estupida,[f�afirr;l1, --sem con�J era o um J0fnd nocIvo e"

d d. Ad l' 1\1""ri,'(\ X '�i(Jucir"'lS" «f'n· i'ica poÍs,aqui a reclamação, U�� �

d 'I
"

bA
' Ia comrrou, 05 �rs, lS ° to ,_ � " 'lO �.�, \ �

a inserção de uma só prova ou esprezlve no selO da oa 1m· k'mdéf e Fulvio AJucci, o Dia- Ledor Figu'jrcnse, por 2 tCll- pj ro /1:1oto f' fia d' e� s i I fi! i�'3O é
um só documento. - n:e Altino prensa t ? t

' .

A
'

if I I
'1' r'o da Tarde, por conta dos 1 00 ,O�, e � C�,CJn e.os; vai x lO 81de O!iveira praticou desfalque Esse semanario, perdurando no

contos... famandaré, vencedor AV,aí, I' C U r;tn�an P\S DraSI
na Cotllflanhia Telefonica Cata- SeU afan de mentir aos borbo- t t ' II

.
r;J ''Y

r
_ _, ,

Outro tó ico inverídico (; o q:_L, ;J?r u:n ,:;n ? e um cscancelO;
r,nense. toes, nao �eve e,crupulos em tram· p

11
iS X FIO'uelrel1SC

.

vc:-!cedoí'
I d I d ,3' srgue' o ,

nsensatez r.on tnave,'a o crever um'\ nota pubhcadí-l p::lo I
�

�,
.

!) lris, por 2 tento3 e 1 es-
c1iretor do Vae e Volta, que tem D!ari,} CQ�ioca, �o Rio, elT' q'�e I�. ,o«Correram clgurn�s?, �;;J,Q��G:; I callt�io 'co1ira 1 tento; ,lrL x
D descaramento de apreg0ar com aguele orgao da lmprensa bra'l-/';C ,ndo sempre o Ltlh�t... aDe _cU, ,\Vai, vencedor o A vaI, por
insistencia essa invp.rdade. leira ludibrieJ.o referia-se e;va-1J l� pago, em poder r]J ycndedor" 1"'11 (.·SCall',·,in 110 l'll;ll'iCl 111'-, • , t

..." ..,
•• ri ..

'_,_�t 'l...."- tl"..·! ,i l 1.1 U ,,1

De.eja e aspira, a aplic'ição da do de inverdJ.drcs, ao La30 do bi-I
Culmwd. �\ o ros1T1,o L,e ln:' nuio do embate.

Lei de Imprensa, para sensacio- Ihete, 9.205, da Loteria Fed�raJ" v�nç?,::s tral1�s pcrbanment ,é' Coube, pois, o titulJ de
nalismo do seu nome, mesmo que premléldo COr:} 2DO wntos, na �1ubhco, pelo Dae c Valia ('Dw c;lmocãn do torne.io ao A.vaí,
:seja o de ser r,colhido 3 cad.ia, extnção de 22 de fevereiro úl- c Noite). se�li:do do Iris,
por difamar e assa,car torpezas mlio. O sr, Tito Carvó.lho nctO pa· '�\o VCl1ccdor foi oferec;do,
contra. a honra alhe�"" Q que Queremos resaltar duas das gava os ,b:l\ t,f:> é e,ta a verd'ld�. pz_';:j_ Federação Catan"ense
�Eá5 não é de cxtrenhar por' muitas mentiras iose!id'ls na rcfe- Es',,,, JO.;; lho,t" lesou o sr. A ,- ;_:, � D�sport '3, uma beía ta ;a, 1

Ha d;a> n" loga� [.)uas Casas,
!1Pf reincidente nesse maldoso lida nota, que é deSCI!Jp3vc:l a l:no de ('LlT.�iri\ eril Oit0 e:.tra,l_ GlgUDf g!HlOíJ1etros dlstanh':s da

;r:rocedfr. ' sua publiclçàc no DZm!o Carioca, çô 5 t�õ1d,) a,),"o<1, m-n laJ, ab� iL .

'.' i) ;,pi,dos por êle fôra r.n.,,·
J
., \ de Cr'Eeif8, r.uic'dOU-3(� o

;-';ilda p�rderá em esperar, p01S, visto Ljue bse VIbrante j'){Pi.d tOi te, n'l

>ua. C[,ti.' 20$000,. assirn i : ... ".>,,:do CO:!l alluela imr;oltnn-l p;rprr:.ilero dt; eotrada. s de rodagem
• Lei de Imprensa será aplic:l- iL.dido e enganado, ,mas impero menlO porqu � li n d)3 !U�iQ3 bi I Cil. sr. Jeão Car:ni:\rólí.

BUBI

A ocupação de Addis Abaha
ROMA, 3 -O dia de aJ1Hnhã foi p.scolhido para a ocupa

ção oficial dI! Addis Ababa pelas tropaJ italianas, A populaç:io d"s
ta capital tem deroomtrado sua imensá alegria pela tomada das f L r

tificaçõe3 abissini.1s �e Sélssaben�h e Daggabur, cuja quéda é'bre o

caminho do: Jlj:ga

A verdade dos fáhtos

RIO, 3-A bordo do Fvr�
A pedidu. U exonerado do mos(!, foi prêso por um guar·

cargo de adjunto do Promotor da da Alfar:ctega o passa
Pú�)lico da çornarca d: Curitiba� geiro português Antonio Po
n 's,Juvercio José da Co:.la. ças dDS Santos, que se des-

Para Çxercer estas fUllções f('i tinava á Lisbôa, conduzindo
nomeado Orivd Femira de AI· uma maleta, contedJ moedas
buguerque. loe ouro, além de inumeras

� -�--." =�
-- ---- - joias, objetos de ouro e bri

��JnCI�ou.se Ihantes.
Codllzido á Guarda Moria

d" ,\ I.r: .. 1

dCl j·\ltí1l1!lcga, . concor ou em

d. ix&;' os bens na Aifandega,
m:)tiv() pelo qual não foi jm··
P' ,�i(h.o seu clubarque para
Usbôa.

.
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A OAZETA--Florianopolis

o patinador suisso Gustavo
Holzer, de Winterthur, foi ví-

I Preguiç\ e sonolcncia apóz as tirna de uma singular aventu-
I
releiçõ es são sináis quasi certos ra. Tendo se perdido ria re- A estação alemã OJN, onda

O d;a ! 8 �Ji urm data sa- de Glgcstv') difícil, causada por gUla de Piz Bum, cmquanto 31 ,38;ns.,i�radiará amanhã o pro
g:a.d� na 11lSt�flJ. do n�sso Mu- insuhciencia de acido clorídrico tentava chf:gar.a cabana. que gW'fl3 abaixo, para a /\merica do

\ nicipio! .. PreClSamente, a, 14 ho-
no suco zastrico. I:-b pessoas que serve de refugio aos alpinos, Sul.

Realizou-se ha dias, a Ha nesse novo modêlo
I
Tas, dêsse dia, o sr. dr. Juiz Elei-

l0:)r este �iQtivo são fl)fcadas a dor- teve a desgraça de cair num A's 23,15 conesponde às
inauguração da r.ova séde (_!�alidades �

digné:_s de aten- t('�ra,l desta ��na, de�o pósse ;'1� I rmr meia hora apóz oalmoço e o p;ço .. ,Po:·é"rll;; a" dona Fort�-13, 1 5 :\s. no Rio de Janeiro e

da Agencia Singer, á rua çao. A construção da base v-rcadores.q.u;J compoern a ,-,a
jintar. Outras, além da sonolen- !a q111ZQLk Gustavo lIol�_r 7,15 às 1,15 hs.

Felippc Schrnidt n. 17. princ!pal é agora feita em mara 1'1umc1pal de. Araranguá. cia sofrem de varias perturba- �')sse salvo ele uma r.la�le.!r� 22.jO Anuncio DJN, (al�mão,
O representante dessa irn- aço inquebravel a qualquer FOl eleito, por. unanimidade de

ções eb.:orremê3 da mesma causa, interessante, pelos seus skies. português]. Canção popular alemã.
portante Companhia, nosso próva, O seu maquinismo, votos, pélfa _presIdente o ver�ador tais cono Ira-jueza, palidez, desa- E' que estes atravessaram-se 2�r.55 Saudações aos nossos

distinto amigo sr. Antonio por efeito de engenhosas sr , IvanJ.VJlu. Rélbelo, ca�dldah nirno, enxaquecas, ventre crescido, na boca d� poço, suspe�den- ouvintes.
A. Abdú, no desejo de me- disposições mecanicas, é in- do Par.ldo Liberal C'at3.flnense. inap-tencia, prisão de ventre. DG do O patinador no abls.mJ, 23.00 Trabnlho para. adianta-
lhor desenvolver as suas ati- teiro e perfeitamente silen- Os dois vereadores integralistas tempo a tempo são vitimas de C:)111 � cabeça para baixo. dos.
vidaues, dotando Floriano- cioso) havendo um disposi- tamb.:m su.fragaram o nome do

verdadeiras indigestões com vorni Depois de permanec�r duran- :n.15 A Emiss()ja Alemã de
polis C0111 UlTI estabelecimen- tivo especial que permite c=ndidato h�eral. . .

(03 e d .j-ções liquidas com') se te CUJ.s horas, seguidas nes- Oadas Curtas de 'passeio atravéz
to á altura da clientela dos costurar para frente ou para Em segu.da o sr .. presidente da

I tivessem sido vtimas de um3 in ,')1 oengosa e desconfortavel -Ia Alemanha.
afamados produtos -Singer-, trás sem d.íiculdade algu- Camâra, designou urna comissão toxica 'a:-"" alimentar A causa posição, Gustavo foi salvo de 2345 N ti '.

.

D , •
, ••, • 'r ' c•• � • • J ,.. • o lCIaS e st'rVlç0 eco-

transleriv a antiga agencia ma. de três membros do Corselho, \ enretanto, reside na falta d� aci- u.na morte eminente por U!11] nomicoí al.]
da rua Tiradentes para á ma Tivemos ainda a oportu- p'lra acompanhar sr., Caeta- do cloridrico, ir.dispensavel p3.(a suia. '

24.00 Celeste, opera de Ecich
Felipf: Schmidt, ao lado das nidade de apreciar, na ma- no FranCISco Lurnertz ate o re-J a normal dice'tão dos albuminoi-

---

VI' " Rl'C"U L t G t. ! d - '1
I'.,,, ",-o 1-'" _ ,_n i

1 HSC(l- CI S. erra por uenrer
«Casas • ernambucanas». quina em questão, a «sapa· Cinto, ;ten. � entaJ (l sr. presl' d�s, que por islo se putrefazem, ?lI,IJ�!Ll 1�0 élno pcl�;)a( o, uma Freiherr v. Huenefeld.
A's 18,30 horas foi aber-- ta movediça», qUI: é um dos der.tt convl.:laJo-o fJiiC� tomar P05- tornaneb-se �oxieos. \ [dela feliZ: � de. ser lev"ll1ta- 1.00 Ccll1ÇÕ�S do so:egl. (�e-

ta"_á visita do distinto públi- dispositivos que mais cara, se ao cargo de prdelto. Para c"mba'-er a sonole"cia a dt) um farol gwan1c-sc,) em I - d I'
,

.,
"l ,. , u. eça') e novo lCu;mo.

CO, a nova agencia, n:1tando· terízam êsse novo tirJo. Ess::: áto realiZüll-se s;lb ViDran- pregL\!ç/1 e tOdJ5 as d'�rnaís' d�scr- �lOmenagem. ao d �scobnmell- 1.15 Noticias e serviço econc-

se a presença d� inumeras A sapata-movediça, muito tes aclamaçõ.c3. dens acima assinaladas, recomen- �OA da Amenca,. colab?rando mico (corL)
Pessôas de destaque em o ao contrário das antigas O major sr. Alcr,biadé5 Scára, da-oe o uso do poderoso digestivo n -;sse empreendimento lrlumc- 1 3-0 S d -o' t' C.. ,

. . au aço�s a na na. o

nosso meio social, entre as I sapatas-fixas, monta sobre r:;pre�eotante d� S'la exe;ia. o .sr· ,Acidol-Pepsira da Casa BÔYéf I ros p;1lses e�ropeu,s e ,am�n- Liboradores: AlIrelio F'uentes, Me-
qlla�s o sr. major Olivio Ja-- qualquer saliencia da fazen' gOl'ern3rJ-r do Estado, pronunciOU que se to.ma no meio �a5 refeições I �Jnos. O farol .ser_� �?locado X\CO (Violino), Victor Manchego,
nuarío de Amorim, prefeito \ da, pois que inclina ou

de-\
breVê m1S bem expreSSIVO, di",

com ad.lllravel prov"üo. I junto ao mar, _em ,.�Itl, numl Perú (Discurso), Alfonso Vivas.
da Capit:i1') prof. Luís Trin- clina suavemente, passando curs�. .

__ o vasta extensao hOJe quasl C 1 b' (D I -)• A • doam la ec amaçoes .

Jade, diretor do Departa I por sobre quae.squer dóbras talou em segmda o sr. pre- deserta e onde se vem atn a 2 15 E d AI h
mento de Educação; João

I
quer costur1ndo para frent,; feito empossa�(), cujo di�curs') foi I r;)�»

..
por último. falou em nom.e as ruinas de um forte le:.ran- 2:30 MCe�tre: nae::n �'ateria:

,L-..lcantara da Cunha, chefe (lU para trás. u 1:.a verdad.,elfll. p!ataform.a de

I
d::> povo o sr

..Arnaldo. ,Napob, tado pelo audaz navegador.
I Fd d h' d t d

b 1 f I d I d f
� uar .:....r iUann oca peças e

(lO Tíafl'go dos Tele2:rafos; lOque verificamos causou- govêrno. DIsse q. ue, sa eI!3 cor- que. ta'Tl.ü;;n OI ap au wo pr 1: O plano compreen e um d-· d S h b t�

E J d' -

I
. piano e c IJ er.

, uiSu ,lO .vl·)ntenegro, dr. Ari nos ótima impressão e nJS re"púnder a conhança que 0. po-I élsslstenCla. sse ora ;__,or saur ou rol de proporç?es, C) assaIs 3.00 Ultimas noticias(em a,le-
" ach8du, Leoncio R .�a;::,tro leva a afir11ar que ouír;ts vo de Anranguá Ih'! c!cPOSJt�Vcl., lo s.r. Zv."'!ernador, �o tAa,do. A e uma nova cldaae, mojer- _)d f

.

d f]l 1 A

d
mao .

e famílta,' Sebast.ião Vieira, dr. maquinas destinadas a iden- qUG tu o an� para o engran. cCl' cewnO;1!a ..
Ol abn,,1::::ltaaa pe. a na, em torno o i-:1esmO, pro- 3 15 H

o

I
.

t'
d

J
b d 1 \/1: c:; f 'f' d S

. ora mUSica enigma Ica.
C\arles Plt�et e famíl.ia,· Tr- Ueo fim não poderão fazer mento e Goc;sa terra, e pa,a me-l an a rr'USlcal «,vb�stro ...... :ra 1m longamento maglll ICO e . 4 30 Ult' t" (. .

'dd'
. 1mas no IClas em eo-

mãos Atherino, dr. Alvaro face ás p.1rticularidJ,des da lhor desen�olv!lnento e. co�creti- S·lva») deita SI a e., ��mll1gos, .com ,museu, em- panho!.)
nemigio de Oliveira e exma. Sin2:er, cUJ'o conceito lhe ga- zação dos mteresses gerais do mu- j -)10 dIa 1

..

9 , (j sr. duetor do

\ oalx. ::irias, biblIotecas] campos "4 4,'· D d'd D,TN (, lo __
� <J

• • ., 1 D 'd d Ad' -

t I 'd
. espe 1 a J .1 _rnao,

,.tilhofú,· Carlos de SOllZ6I rante o seu renom2 mandial. mc.lplO, pari! 1530 contava com

I
grupo e3CO ar «avI o ffiã- 8 aVlaçao, por () para .,11

ro-
-t � .;;.. )• 1 •

d 1 b '1' f . - T' f po, U,.,t_;�-.
f'1artlns e familia; João M, Vimos, aiíICla, o novo tip'J o apolO llc s. eXC13 o sr. r. ra", promoveu uma [In mte �S' aVlJes, etc. Ja oram apre-

.

-

_

GusHenhofen e :!xma. senho- de motQr com carcassa de Govemador do Estado. ta es:olar em homenagem ao sr. :se 1t.1dos cêrca de 'SiJC pro- V. 3. precisa modific'Ir o �f'U

ra; tte. Fischer, Os Jaldo de backelite, para corrente ccn- O sr. Jorg� Carneiro, ao cum- ceI. Vlda1 Ramos � aI) saudoso jétos. motor monofáslC!) para tráàsico

P:1ss,")s Machado, Ota vio Ca' tínua ou alternada, :em ne- primentar o novo prefeito, PIQ- pr._)fes30r Ow;têS Guimaraes, a ou fazer nu,'o enrolamento? Oese-

bral, r2presentantes da im- cessidade de rnodiíica\_'ões nun:iolJ. uma formo3a oração, re- q-lta\ 3e reahzou no jardim públi- U t t' t' d
.

'.d
a c::>ncertar qualg J�r aparelho

d d f
. d'd 1 ma es a IS Ica a clGa e 1 't' )

nrensa e muitas pessoas (moto, universal). comen an o ao pre r:-lto empos- co, esta Cl a'Je, com a presén- ri (' h I d .

- ele fiCO.
I-' \

d d 'd d 1 �e "toc OtITlO emoilstra que I E· t- I bellJ'os nomes escaparam ao Com réferel1cia aos moto- sado que tivesse por lêma, na <;3, c to ;lS as auton a es 0-
J J . l

a ao, em r,e-se que só a

I J I F os sobrenomes de \ocersoll «I t 1 d d FI Iregistro da nossa reporta- res Singer para maquinas de 5U.} diretriz de administíador a cais e granoc mas"a POi)U ar. é.-
PS'

ns a.a ara .'-! oriallopo JS» • a
,

,'l
"

-

I" d e eítersen-- que na ,ueCla , .

J' dgemo costura, ao que nos info:" esplendida tribgi�: «D'.us, Patria ... ram_ ut:,sa expressIVa so, mda 1:'. •

'1
UUlca no genero pO:Jera aten ê-lo"

d I d éI.pareclam aos mI jure", co- dA nova agencia esteve mau o sr. Abdu., Florianopo, e Familia» . o &reior o grupo eSCO:ir aqUl com serviços garanti 05 e sob
I ". I' mo os Perdias, Si! �'a, Lopes, daberta á visitação pública _

Jís bateu um expressivo «r�' M-::receram f�rtos apla:150s os e (1 cL Ama elo 1'ilpO I, em nome pr:::ços mo iCl)s.
d C L em nosso país,- e.tão pro- U T' IIat2 ás 22 horas, sendo visi- cord}) em 193�, pois que discursos preferidas pelo, !=rs.: o sr. prefeito aetano umertz. l,ua raJano .

gressivamente desaparece;1-
tada por mais de 400 pes- Toram vendidos n�sta cidade Abiho Gom�s e o diretor do

do dús registros c!vis. Se-
AI' t' d

.

3
�

t t p e"c
1
r "D3vid do Ama (Cíirra511ondanh)soas, que a es lveram a ml- ) mo ores, emquan o que I,ru

f) � �..__"""":"'e n_ _._ gundo a velha tradição sué- Rheinnantzrand:) o apurado gôsto que em Porto Alegre foi muito
- ca, os filhos adota v a 111 os __ =

UI

presidiu as nO\·as instalações menor a venda dos mesmos I nomes dos pais, ajI.:ntando-
������������

da bem montada Agencia motores. I lhe a partícula san. Assim LÃNS PARA BORDAR
Singn.

-

Após haverm)s admirado I Erik, filho de Karl, chamava- não tem rival. Gral1de sartr-E o sr. f-\bdu, ativo agen .. tlldo o que nos foi demons- I se Erik Karlson,' o filho des-
. mente de cores firmes.te da poderosa e C(ll)ccitua-I trado tão gentilmente pelo I

se) Nils, por exemplo, ficava
da companhia, prodigalIZOU digno agente sr. Antonio A.I sf'ndo Nils Erickson, e assim
a todos os presentes as mais i:\bdú, retiramo-nos sob a I por diante. Foi o próprio Es-
cativantes gentílezas, já lhes mais grata impressão da no' tado que resolveu animar o
oferecendo finas bebidas e va Agencia Singer 'que re.. mais possivel o abandono
dôces, jà lhes mostrando to- comendamos, prazeirosamen- dêsses nomes em san, de atu-
das as dependencias da no· te, ao distinto publico de Ihavam os afiliarias, causan-
va séde e fazendo as mais r:lorianf)polis. do não pouca confusões. A' venda nas bôas
amplas demonstrações dos Mais uma vez apresenta-,
excelentes prodútos fabrís mos ao sr. Abdü as nossas

da afamada firma que ha melhores felicitações, fazendo
alguns anos representa. votos pelo cre�cel1te e ininter· E' éi marca mU'1dialmeníe conhecida C@rt1S a mais
Assim, tivemos a oportu- rl1!lto progresso dos negocias satisfatoria, tanto em material como em fatlricação,

nidad� de apre! iar detida- a seu cargo e da nova age li' e por ísso êsses receptores são Je durafão indefíni-
mente o funcionamento do LÍa ora Liaugurada. da e de perfeito relldimerto, em nitidez, volume
novo modelo dds inimitaveis de som e SELECTIVIDADE de anelas. IImaquinas de costuras e b,)r- Inslálal;0cs de luz c força, aumen-
dados «Singer», tipo 1935, los ou reparo, em instalações ele- ADQUIRA-O E VERIFICAI<EIS QUE: I
e observamos que a pcrfei- tricas pára qualquer fim só deve- Ição dêsse novo tipo deno- reis fazer com a «Instaladora de

I �ininado J 5-88 lião póde ser Florianopolis», Rua Tr:\jano I I, �=�M L.IP� Isupel ada por nenhum outro a única especializada no genero

Itipo de maquinas dêsse gê- e que trabalha a preços verdadei· E' QU.AL m DADE

�����������r�a�m�e�nt�e�m;o�d�i�co�s�.�������-���_�__�__��.�__�_�_�_������.�;��==��;�*�4=���g�__��G4U44�����'���-�--=-_--��

I-----I-�---· IT �--", C_o,
I'· Eregantes e lindamente

e abundante stock
,

Artigos para homens na casa A

SO;'eoO�ncia
Cnvenc5vel

_____ .

w-::- �-

Mi$celânea Irrad�açãD
da Age�]ff�afll

nha

i!1l _

1(:;n�..... '.' f.!', rl !Ml. � r-P!tl!l� ,pt.� 1\.� €�Hl���� �Jy�u

nova séue da

Singer

da

I

�IIARCAS:

ALlCF., AMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

casas

I Singer Sening MachEne
Cumpany

Representante

Agencia de FLORIANOPOLIS

Comunicamos aos nossos clientes e amigos
que transferímos nossa agencía. desta capital para
o predio n. 17, da rua Felippe Schmidt, ao lado das
CASAS PE.RNAMBUCANAS, onde esperarr,os me

recer a preferencia de sémpre.
A. A Abdú

- #

I L"!
padronadas rouoas� para

•

crianças, p�ssuindo variadissimo

CAPITA.d_, nas duas esquinas da rua Ccnse!hei,o Mafra com a Trajano

C��ROOS

1:,'1'
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i Senhoras e Senorinhas de Floriailopolis ! I
• •
e Com a chegada de estação invernosa precisais c,:)n-.pr·ar casacos, péles, G

I: costumes e outros vestuarios, para..;,abrigar-vos das int.:�moéries do 'te�po. :
O G
G PROCURAI f?A •
e I
i Ca a Tres Irmão !
• •
· -.,

I de TUFFI AMIN, & IRMAOS :
�) ., G
� que J8 recebeu Ur.1 formidavel stack"delarligos Ip_ra o Invern� flt
e g '. •

ii As jovens Ilorlanopolítanas se trajam com apurado gõs- II A nossa jeunesse-dorée compra seus .,;:'tidoS na c::í i
�� to, porque adquirem suas sêdas na, preferida Caaa Trea Irmãos, Tre• .Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, abri- •
� �
� possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou- gam que as senhorinhas e senhoras demorem na escolha de G

= tra casa de Santa Catarina. seus vestuários. I
� A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu Elas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e lindissi- G
• I non .

II I I
•

� Lte alia-se a beleza dos tecidos. mos'padrões. Díficil de dest�car a mais bela de�tre.tant.as belezas, G
$ - .e

� . . .
Renards legitl!l1as, Luvas� Carteiras, Cintos e G61as dos últimos modelos,

os irlais usados no Rio e em Sao Paulo

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

f�eços sem cOlnpetidor�ais de 1.000:000$OO�DE:IISTOCK
----- -----------------

. ._
.

.�,'"

'"', �-:....".'"Y..

i
I;

SEDAS

'-:")EP \10�G()L artigo superior
-

d:
tti:.P CHIN Gloria
dem, idem, Idem
dern, idem, idem Artigo superior _

EDA LISTADA para camisa, artigo finiss.n«
"lEP de seda para camisa, Ultima Mo.:a
EDA LAQUE'
::RLP d= Seda Estampado moderno

'

;ULTANA para Mantaux
,ULTANE rA para jogo
LENGE.RIE para roupa branca de
�ED é\ ESTAMPADA para quimono
:;;:"J;\ Idem, idem, idem, artigo superior de
)i<AP DE SEDA, artigo finissimo de
PEAU DE GAZEL L�, sortimento de 18 cores
CREP POND:;GE, sortimento de 18 cores de
CREP MAlTE, idem de 15 cores de
CREP AMOR, moderntsstrnol
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de ª

í 'J;� �-'O( 7$80'
4$00(
4$50C
5$OOC
7$00t
11$000
5$80ú
7$50(

11 $500
6$50(

12$ Por 8$500
6$000

I 0$ Por 7$OOe
22$ F ar 16'�50C

18$000
!4$ Por 17$00C
24$ Por' 1It7$00(

14$000
15$ Por!,li11 $000

"

"

'

. _,:;�J

Artigo para a estação de invernol
I,

VELUDO CHIFFON:de
ERM!NETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUJ)O FiNO

I

de 90 centimetros de larguraCASACO DE F ELE, tipo da eleganciaCAPA DE PELE
.

RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro "de
RENARD da Alasca de

'

Idem " I! artigo fino de
Idem n II "finissimo de
JOGO DE PELE de

60$ Por
65$ «

38$ «

JOGO DE PELE de40$000
45$000
28$000
17$000

500$000
110$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 45.0$000
« 680$000
« 45$000

CAPA DE BORRACHA, ultra moda, tip1]11936
IDEM
IDEM
CAPA DE HOMEM )mpcrmeavd
IDEM IDEM

180$000
17.0$000
100$000
180$000
120$000100$

200$
450$
800$

1:000$
60$

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$000
35$ « 25$000
22$ « 14$000
15$ « 10$000

Forrnidavel' e "'Inegualav·el STOCK de lã para o ;nverno,
.

que foi recebi�:jo� recente-
mente das praça do RIO e de S. PAULO

F

RUA FEL.IPE SCHMICT N.22
TELEFONE 1.401
ORIANOPOL sL I

',,1,.. ;,.;;.". :.

"1"'�'; ,.i.
'

...•/.

•
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em.- Bluirlenau � .JoinvUle S::......o Fr"ancisco Leiguna Lages �3Filiaes Mostruario permanente e'"n Cruzeiro do Sul �
Secçao �de Secçao de SE�CÇ�º de �FAZEND AS: �\,Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos ,FERRAGENS: MACHINAS: r1�

Mirins e Algodões Machinas de nencrlcíar madeira �lonas e Impermeaveis Material em gerai para construcções: Machinas para officinas rnechanicas ��Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laocí .; �Roupas feitas c janellas, tinta l\lachiTiarios em geral para a lavoura: arados, l�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades) culíivadores, moinho etc. 1�Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J oron.oveis, N\otores de esplosão, lvl.otores l�
Lã em novellos e meadas Louça esmaItada-apparelhos de jantar-falhe- electricos ��Sabonetes e Perfumarias res Matería' em geral para transmissões: eixos, r�Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias pc couro e lona �1í4
Cortinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes Jkos e graxas lubrificantes �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Carniihões FORD Peças, acces-

1--Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e phar-naceuticos sorios, serviço mcchanico
.

� DeposcitbaarirOuStodsos«Daf.�mNNadEoM�ANN. Conservas nacional e extrangeír-is Pneurnaticos e carnaras de ar GOODYER r<J� a· B .. bidas p:lcionaes e €xtrangciras Mater'�' .Iectrico em geral �

� Emprez.a Nacion�: c?e 1'J.av�g9ç�O. HH:oepcfA:'�'��\/3por-';;::: '�(��r.' -:-:;:>ep�i��en €IAnnz" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte rV�ar!aH - Fabrica C!,{." Ge,lo

. r-'''itE..:\ �\l�Brl'3" � t.SL.,,;lrc r:... rataca" ��
����N"� ·'-��C!".."'�·�""""""Ch""'ii'�·�""'-�·'""'''''''··_''''''��;;'''''rc-''-' .....,�"''�""",'-",·�''_'''''''''��-'''r''_'''--:-?'''''_' �""�r�-�"'" """1 � ""=-""[;;�"""'-C'�"'''''''' �� � ç:i�.:MsP..àV�V�..c.�", · ��������t���c_��;l?&J����l� �:�:r���;t:-{,j.!:�';;�i\"52'���t;�, 2:t:.0����t!3:�j:.. .:�:e�!!S,�!;'�;':�)�J��i�����'�

A GAZETAr-Florlanopoljs
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i:��

� Agenc=AJI:n �m.;;�J:"fa(��·�rr� C:'l?') �t�, �1iJ1!J� :�
ii ial.,. Illti", �§<:a.cil"_ "" � "" <),,- ,;",,-, """'" !��. �:.

.i!�

blicaçães, com séde em São Paulo, �ll
é autorizada e fiscalizada pelo Gov�3rnD

� Federal e possue a carta patente n. 1'12
��

Ir-;ormidavelS sorteios 'proprlos, fres vezee

por semana, tndas as ssgun
das, ter1�s e sextaso�eluls,

p..rrEl i IVOS E
St-..l G/\DOS

Extração tom globQS de cr1stal.

A rnáxirna lisura & honestldadej pois, os 80r·

__________t8_I_OI_Sã_O��asenCia�& pelo po�
Fornece COMiDA f\ DC:,HCIUO A l'RE
�=-�

ÇOS MOD1C(;3.

FUNDADA EM

seguros Terrestres e

aS70

Marítimo
Incontestavelmente a PRIMEIRJ�

CAPITA L REALIZADO
RESERVAS .'\t1AIS DE
RECEITi\ EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38.000:GOO$000
18.170:403$540
13,-496:912$949

2.4'36.014:063$157
4.183:406$605

Confie a execucáo de seu proiéto
.á um bom arquitéto.

ESTA\10S EM 6TIMAS CONDiÇÕES PARA
NOS ENCARREGAr< DESSE SERVIÇO

Prc�(�:os modicas

i f

IAp,entesr Sub-Agentes e Reguladores de �Hidfi8 em todcs os Estadlifs
�o Brasil, no l!.'!,g�al e nas principais praças es�rm;g�rr�.fr.

ti
•
G
ti
l-"i
G
fi
ft,
G
" Sub-Agentes em
G
-_••08.8.----1)--

Agenié�"'''em Ftorianopol is:
}

Campos Lobo & Cía. �;�:�
�

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa Postal- '19 �:�
TELEFONE N. 1.083;1;?'+"�;:��"END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA ;�x

���
Escrítóros enl Laguna e Itajai

Treska Jr. & Motta
FOR�,:ADOS PELA UNIVEkS1Di\DE DO R10

DE ]p,NEIRO, •. ::i

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator�Secretarlo:

Oslyn Costa,

COlaboração
��-=--�.��--�.

Não será devolvido o original
publicado au não.

O conu.zilo expresso em arli

go de coHaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sobilidade 011 endõsso por parte
da Redação.

Assinatu ras
. ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MçS 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 Jairi.1 CaHado.

Redaçà{i, Admniatração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i

Fone, 1.656

AgenteSo·CCfrespondentes
l-orto Alegre - Dr. Ar-tonio

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

L\raranguá-Jaime Wendhauserl
Anitapolis-Anibal PaeJ
L\ngelilla--Armando Schmidt
Biguassú - -Heitor \:>,mpos
Blumenau - r,,1artin;anl) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas=-Pcd«, Terres
Cruzeiro-O,valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Crescísssa - Dinorah Alves

Caminha

Joi!1vile-Xav>� Schenk
Lages-Hoss<'1. ,li Neves
Laguna-Fran� l�CO Chagas Ma-

chad'.,
�afra-Pomp;J;(l Claudio
l\Jova Trento --João José Arche
Orleans-Edg,",l Mato,
Porto União- Hem joio Miles
Rio do Sul--Ari5tiàe5 Melo
São José-José Costa Vaz
S. Francisco-Guaracv Goerresen
S- J'

-

ao oaqUIm--1oão Palma
Tijucas-Osv<ildü RaMos
Tubarão- Ir,Cl.JUlIU Faraco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZE rt.- Florianopolis

Ir�dica:
,-------- -

-- "

I
------

Accacíc i\!J©.,1
I. .: .

, ei ra tem seu escrip-

tó ia de advocacia á rua

Visconue �!e Ouro Preto

n. 70. _' Phore: t277.

I Cai� t Pús�al, 110.

Dr. Fl!lvio Aducci
Advogado

1-Rua rr 18João Pinto,
(sobrado)

O,'�'
'

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

-�II �r. f'edro de Moura f'�rro I

Advogado
Rtfd Trajano, n: 1 sobrado

I Telephone rr 1548 I
I
J
'I Rua Trajano, 2 (sob.)

II Fone 1325-Atede cha
mados para o inkrior.

1
R,"" O r Aderbai

�1' da Siiva
J\dvogado

I �ua Com. Mafra, 10 (sob.)
I Fones 1631 p. 1290
I

1_-�

-·----1
:__ Dr, Renato= I
==Barbosa==

ADVOGADO

M'd· t""

e IC()::.

I Dr. F�icardo

, Got'tsnBafln
! Ex 'chde da :::Jinic'Ã do Hospi
tal de N ürnberg, (Prcf.�ssor
Indórg Durkhárdt e Plofeswr

l'Erwin Kreuter)I

Especi�iis�a em c;nJrgia
geral

alta cirurgia, gin.lecologia, (do
enças C'lS senhoras) e partos,

, r; cirurgia do sistema r.ervoso e

i operações de plastica

j.CONSLlLTORIO-.-�ua Tra
:7\ jano N. 1 e das lOas 1 2 e

t das 15 ás 1,6 112 L 7as.

TELEF. 1.255

RESIDENCIA- RL:a Este-
ves Junior I�. 26

/'TELEF. 1. 131

Dr. Caetano'
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - V ias

urinarias

CONSULTAS
das 1 O ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13

Te\efone '

Tvpograpnia, Esh!r'!olypla �enrac3ernarãD, Pautação, T'rn- �balhos em l�!!lo Relevo eTC.
- =.����---.�-�

""'���,!:,_':::"f"�'"'T'':''����.��_��'�'...,_��_.� mm'v

(Curw de especialização em

mGlestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA Gl.. f<lBALDI, 49

I DI'.ArminioTavaresl1
. Esp-,ciallsta em molestias de'
GAl GANTA-NARIZ -OU
VID IS-- CABEÇA--PESCOÇO
(f. rrnnôo pela faculàaàe c3e

mec;'rina no Universiaade do

I
Rio õe Janeiro. Ex-Interno, J 821 O da ort. t P 1 manhã,por :oncurso, do Hosp ítot ae

- governo o prmClpe regen e- ela

Pr-o .to 50e orro e ao Assisten- parte do Rio de Janeiro a esquadra que conduzia á Eur('r'a d. João
" cia !ublica ao Rio de Tcneü-o. V d d' d d P d

,.

rOI alguns anos de pratica nos I, começan () nesse Ia o governo e , e iro, pnncipe regent�.
se' úiços especializar,os no Pro Nesse mesmo dia dá-se a revolta militar de Porto Alegre, chegandofI' .aor Sanson, no Rio ali: Te- d I di 'd' I f

.

b Ih
"

r :�iro··na Policlinica ali: Botafo- o governo a es ocar e IVl Ir pe a tonteira o ata ão que pn:n:I-
'10 •• no Hospitnl ae São João 1'0 se levantára e remelter preso para o Rio de Janeiro o jesuitn pa·Batista ao (.ngôa e IlO Hospital dre Firmino Souto Maior, o principal promotor do pronuncamento.l5affr�--Quinl e).

I Chefe de clinica e cirur- 1826-Fallece d. João VI-No Rio de Janeiro chega a

I gia de ouvidos, garganta, noticia do falhimento em Portug'al, de D. ]oã'J "L-Embora aI·

I nariz) cabeça e pescoço I guns escriptores Sê tivessem occupar'o elo ex -mcnarcha, dizendo na�,\

I ':0 Hospital de Caridade ter feito pelo Brasil,- outros affirma TI ao contrario, elogiando-lhe e

1 ce Florianopolís. indicando como trabalhos seu" durante ap"nas treze annos de a3m:

I Gabinete adaptado para nistração, os decretos ab.indo os portos do Brasil á Iranca navega
exames da sua especialidade e ção; declarando a liberdade de com nercio e industi ia; criando a B·
com sala de cirurgia propria. bliotheca Nacional; a Academia de Marinha; ':1 Escoh de R,l]��

Consultas diariamente no 'Artes; a Academia de Medicina; o Thesouro Nacional, o MUJell d..:

Hospital de Florianoi:lOlis. Historia Natural e tantas outras ir 5 ituições e!c- igual vulto e valor

I RESIDE[\)UA Hotel La I que foram o germen de onde nasce 1 a nossa nacional dade, coou',

Porta-Fone particular 12461 rendo para [azerrncs, e-u 1822,a Ird:pcndencia da Patria Brasileira_
Coube-lhe ainda a glorio, dó! fundar [,O Brasil e organizar de rnod i

E �,proncuo. a vida adminisir iti va brasileira, instituindo escolas, tribu-
,As �om�as « Im� 2)) de

naes, governos, apparelho bancari-, facilidades econoraicas, des,:,:nvo'
al�a afpaaça?, denominadas «c�- I vimento comeu�rcial ,� industri il.apparelhando-nos para a ,103 a ernau-

, SClras», conjugadas c')m motor .

- J't',

( cipaçuo pounca.
ó!m pequeno 2lamctw, o que lhes - , _

permite serem localizadas em pe" li/-'.'<z!",", U11 queno espaço). tornam uma insig- __'3i'l�._ _ _, niíicante quantidacie de corrente _':",,,",,' �.....��-��--

elétrica, mas olerecern resultado,�,,-rAI 10 E"TI�OPEeficiente, prático e seguro. � I J 1--: --'

V. S, puderá obtê-las só na

"Ints"ladora de Florianopolis», á
t\ua Tc"j mo 11.

Dr. Carlos Corrêa

Pela nossa historia

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dh'sRar da í\�a�fJrl1:d�u!e
Medico do ri[)$�!t.ai

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. João Pi!''!::., 13
Telefone, 1595

Comultas:
das 1 5 horas em diante

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

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

RU1l Trajano n. 16
(Edificio proprio]

_.

(Compilação de L. Nazareth)

orA 26 DE ABRfL DE 1936-N.S=NHORA DO
BOM CONSELHO

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

I ele Limitada 5'(. ala.

_

ClC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

CAFE' BOM SO' NO
..JA.VA

Praça J 5 de Novembro
Antonio Paschoai

PASCHOAL SIMONE S. A'fil'LIVRARIA MODERNA,

funi30aa em 1SSCi

Rua Felippe Schmidt rr 8
{'oixo postal lZ9 Tel. auto 1004-

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

II ASMARA, J - As tropas! Bullaleh.
peninsulares estão a cincoenta qui- r

'.
__

Ícrnetros ap nas da capital etiope, A re n diça?
continuando o seu avanço rápido de 10 r., II
sôbre Adis-Ababa,

Tanto o imperador, como di- RO�.1A, J - Segllndo inlor-

versas outras personalidades do mações procedentes de Dessié,
�"""""••:,�;-_.,r.;,'�""""'''--�-''''''''''_'''=''�''''''' "

)'a' cnb"ndonar<>m A'dl's- o d:ôdJ'azmatch Burrus, chefe da������_..�...n..����...A��A��r' governo " � (I

I ��� Augusto Luiz Gonzaga �� Ababa, refugiandG-se no interi- região dê Uollo, apresentou-se ao

" " comando 3uperinr italiano, á frente
I

� .� or� em nome de meus país � 'E d
.

t t 'I de da mil homens, afim de pres·,� Ad G M r.� spera se a ca a lOS an e a u -

'd I' - O d
.� mar onzaga e a- �.. b t Ih f tar ato e suomlssao. edJaz"r.� •

C ra� lima a a a, para orçar a que- d I.. na onceição Gonzaga, I!'!i I d d '. I !' . .

I
m2.tch ec ararcu que se responsa·

� participa aos parentes e �
a a capJ.a a01SSI01!L

bilisava p�la fidelir-lade dos seus

� amigos, que tem mais � A deba nd ad a homens e que outros chefes do!}
� um irmãosÍnho, que to- � territnrios compreendidos entre

lffi m0U O nome de ARMAN- � ROMA, 1 - Anuncia-se que Dcs�ié e Adis·Ababa e5tavam

� DO LUIZ. � as forças do Tas Na�ibu fogem d;spo:itos a submeter·-sc à:. autori-
� F I' 28 4-36 � desordenadamente, peisesuidas pe- dades itali:;.na�.
� po 1S., --

•

� las tropas italianas. Na frente nor-

����������� t'!, 1'1S tropas penimulares OCUpá
Iam Debra-T<,boroH

j�tenção I
---------------

Epilepticos

novanr1ent(S' lançc31do a
ve r'l da n·-:,) 2,:; r.:)! ín (�í f:;);::::'Ji ís ca
i=(§s e r(::;s·taU(8nte�s des
ta ciciada

CAFE' Cü;vlERCIO, BAR MiRAMAR, CAFE'
GLO:\iA, CAFE' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelrJs melhores
médicos d'esta cidad,� como um dos melho:-es re

constitu!ntes naturais .ias llC,SSOS intestinos.

ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
C()í�RENTE ANO EM DIANTE

Deixou precí
pitadarnl?nte
a cidadeCaíu Bullaieh ADIS-ABA8A, 1 _ Anun-

e S assa ba -

cia-se que a Cruz Vermelha, ins-
Ensino gré".tllitamente· o ne h talada Cl!l D;:;bra Brilhan teve de

I' modo
segudro eEiJ�flaLliEvepISPIaAra ROMA, 1 Fr:i anuncia dIo ofi-j de:xar prbecipidtaddamentel a.t:i?tal�e.a cura a

'.

. cialme::!�e que as tropas ita ianas anies a c ega a as co unas 1 a lU-
�j ;"'Sf,,,��_', ��.'-.":"""""'��_�""'F,!,"""'��=�,*,�.�����Qi"'� Cartas para o dr. Buchmann. entraram hoje em Sas<abaneh. na�.

I
Caixa Postal, 2658 - O marechal Bad0gEo acaba O-r.-P-e-d-,-'o-d-e-M-o-u-r-a-F-e-rr-o

Rio de Janeiro - Brasil de comunicar que as tropas ita- Advogado
�����,�!!!! lianas orupáram S,mabaneh e Rua Trdiano n. 1 (sobrado)

r�Wi,� �:;���i� _��������

I
�
�
�

Ultin�S4S edl�:�ões da
LIVRq(\Rlt�\. DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.!VH.l\R!_L\ CENTRAL DE
ALBERTO F.NTRSS

Dante Vivo--por Giovani [\1'1pini
Terras Devolt,;tas-por Ruy Cime LIma

Historia Pop. do Rio G. do Sul--por Alcides
As Pantéras-por Lois Wdton
Cancioneiro da _Revolução de

Fonfes compendiadas de Leg.

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Lima

"

At �,'.. ,,�ençao ..
1835-por Apu!iliario

Porto Alegre
Soe. Brasil--por Djal- ,

1n:l Rio Branco

Tr-ansferíu"se
N. S, a casa

"A Preferid
para á rua Tiradei--stes

-

onde continuará a �tf' nder a sua dist;ntJ. freguezia e o
publico ern gerai, ..iB+..... !iJQii!&4

E., L o R 1 A. NO P O L I S

_'

PREFERIDAAVIE

LAVA- TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA
HOMENS

�ERV!ÇO GARANTIDO PREÇOS MODICOS

esU fazendo uma nrdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e un-a

II
verdadeira liquiJdção, em todos os artigos, em calçados para hcm2ns,
séllhoras e crianças.

I

� VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA!... �
� A Casa A Preferida �
� �
'� APROVEITEM !

�

� R�e,D Z"�I��A�o'f�;;rv��LfG�ÕSJe �,*�����:,��� �i���m�r�2tG3,�IG
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� DE ARTE ii G��e mJ
Panair do Brasil S. A.

� . H �����������������������������
Aviões especiais '

���� ����
Ao V O Z D O Amanhã, passará, por este porto, um avião Como-

p O V O dare, da Panair, rumo sul até Buenos Aires, mantendo o

horario do costume.

r.:f��������������:-e�������, ISocto beneme-I!j i ç Quinta-feira, dia 7 de maio, passarão dois aviões,
V N V

I

d r.� tambem da Panair, um rumo norte e o outro rumo ao sul.

� OS S é� I a' r i to daAb i Recebem encomendas, correspondencia e passageiros.
1!l � Syriaco T. Atherino & Irmão
��������� .&.c!"*J:.;r:..:.����� RIO, 3-A assembléia da Agentes
AHIVERS�Rla5 Ide sua exrna. esposa d. Nadir ��snos�aç;�s�f:����,a d�0��� Sorteio de 1 Bibliografia
Luis da Costa Freysleben Amaral Ferrari, com o nascimen- mente o direito de critica •

d
.

to d� uma robusta e interessante da imprensa, concedeu ao Jura OS Recebemos, conjuntamente,com
garota, que tomou o nome de sr. Getulio Vargas o titulo o

um fasciculo da "Regulam�ntaçào
Malia Aidée. de socio benemérito trans- Pelo sr. dr. Mileto Tavares, do Ensino Religioso na Arquidio-

mitindo ao presidente da juiz da vara crime da Capí- cese de Florianopolis, onde se

Republica um telegrama, co" tal, na presença do� s�s. acham compendiados os decretos

municando essa sua resolu- Abellayd Gomes da Silveira que regulamentam o ensino religio-
ção. ,� major Gustavo Pereira, res- so por parte da Igreja e do Esta-

J •- t pectivamente, 20. promotor do, atencioso cartão do revmo.

arna Is a e juiz distrital da comarca cura metropolitano, o qual trans ..

de floriar.opolis, foram sor- crevemos: nA' respeitavel Redação
Ocorreu-se ante-ontem, o ani- O Prefeito de Nova teados como jurados para a dã A GAZETA, em nome da

versario natalicio do jovem Li- F ri bu rgo 2a. secção do jurí, os seguin- Curia Metropolitana. visitando,
dio Martinho Calado, aplicado

I tes cidadãos: - Ari Machado, oferece. Florianopolis, 29 de abri I
aluno do Oiná5io Catarinense e

RI{) 3 P' d Afonso Wanderley Junior, de 1936.(a) P. (Ooberto Wiro-
f'lh d d J ' C I �

-

or alo o go- -v

di
o

_

a ex�a. �ra'd
. u�a l�

a-
vernador de) E.,tado do Rio Cordolíno Ferreira da Rosa, bek»

o, viúva oo sau oso JOT!1a 'sta .

P ., . 'C t d' F
.

Bandei G I f
terrâ H ld C I d almirante rotogenes (.auHllarãe�, US o 10 erreIra an eira, ratoI pe a o erta.

coa erraneo aro o a.a o.
foi nomeado prefeito do municio Carlos Gonzaga, David Fa-

pio de Nova Friburgo, o jorna- raco, Davino da Costa Aran
lista. dr. Alberto Porto da Sil- teso Dante Natividade, Eu-

Noivou com a gentil senhori- verra, elides Pereira, Euclides Vi-
nha Maria Campos Ramos, filha O n'1VO prefeito J'á prestou eira Mafra, Francisco Treska,
d A' R n I P preços sem concurrencia só na
o �aestro . var? amos, o $r.1 compromisso e deverá assumir o Justavo Zomer, Hipo ito e- <Instaladora de Florianopolís»-Be:1lto AraUJO; at.lvo agente da exercicio do cargo segunda-feira reira, Henrique Brüggrnann, R T' 11

T· d C t F'lh d hdI' B '1 J b S I J é
ua rajano.

o sr. lago e as ro 1 O; pú erosa compan Ia e seguros- proxima. ract rasu, aco a um, os �;&l��..;c�'-l��ri!!B�
a senhorinha Margarida Hoff- Metropole. do Vale Pereira, João Feli-I. ;mann;

Precisa obter materiais eletri- ciano Alves, Mustafá Guara- Estll haços '.
FI b

OUTRa5 �ARTEm I f':>
o sr. oriano Ta ôas, opera-

cos para qua quer im , ni e Silva, Nabor Julião de �;
no; Pelo onibus da Auto Viação Não perca tempo; vá á «Im- Oliveira Goeder, Pedro Mou- tC:iiC_]I1 -=cJ�fi!Il

o sr, Acioli Vieira, comercia- Catarinense seguiram: Germano taladora de Florianopolis», Rua ra Ferro, Antenor Nunes Pi-
rIO. Depine, Tte. Demerval Cordeiro, Traiano II, e os encontrará da res, Querino Pereira Bento,

Colombo Sab:no e Algemiro Gui- melhor qualidade
.

e or preços Reinaldo rlloellmann, T;bur
marães, baratíssimos. cio Silveira, Tomás João dos

Santos e Ubaldo Abraham.
_____,

E' grande eS!la sociedade
Dos amigos do f3rl\:iil;
E socios, digo a verdade,
Tem p' ra muito mais de mil I

Ha, no mundo sublime da art o

musical, um nome conhecid
por todos e cuja aureola de ver

o

dadeira consagração lhe vale pro _

priamente como premio de tud
que ha feito no terreno grandioso
dessa mesma arte.
E' esse nome Arturo Toscani

ni-o iosuperavel regente de ope
. a e antigo diretor das grandes
orchcstras do teatro Scala, de
Milão, e do 'Metropolitan Theatre"
de Nova York,
Toscanini é um dos vultos

mais notaveis como diretor de
operas e deve-se á sua batuta de
ouro o que se tem ouvido de ma

is fino naquele género musical. I Aniversaria-se hoje, a exma,

Mas o seu triúnfo não é só no sra. d. Monica Ferreira da Cu
terreno da opera, pois que o insi- nha, esposa do estimado conterrâ
gne maestro tem colhido os maio- neo, sr. Antonio Ferreira da Cu
res louros da sua carreira luminosa nha, Iuncionario aposentado.
dirigindo com uma proficiencia
impecave] e sob uma inclinação
especialissima as musicas d,ficeis
e elevadas de Wagner e de
Beethoven. E tem tido a sua aten

ção de grande <condutor> vol
tada sempre para os imponentes,
concertos cWagnerianos» em cu

jas passagens complexas e intrin
cadas Toscanini ha demonstrado t'flzem nHCJS BOlE:

I

a sua predileção pelos estílos pro
fundamente harmonicos.

Arturo Toscanini viu, desde
o inicio da sua carreira brilhante,
c'ístender-se por todos os paizes
da Europa e da America o halo
de respeito e simpatia que a sua

imponente figura creou. Assim na

Italia, seu berço natal, assim na 5EHTE HOVA

America d� Nort�, sua quasi s.e-I Encontra-se de parabens o lar
gunda patria, assim na Áustria, do sr. professor Flavio Ferrari e

Para o sul seguiram: Salvino
na Alemanha, na França e na -_.-'- Souza, Licinio Gonçalves, Harol-
Inglaterra. contê-los. do Andrade, Luiza Andres, Car

Mas .....0 tempo passa.... E E é assim que se registra mais los W. Müller e Ana Silva.
Toscanini já vai, não para o ocaso esse preito de admiração a um

da sua arte maravilho�a em que altista de renome.
mlS5A

é cada vez mais aureolado de I Dízem ainda que Arturo Tos Celebrou-se hoje, ás 7 h,nas,
gloria., mas para o ocaso da vida, I canini vai retirar-se do tablado na Catedral Metropolitana, uma

dessa vida que é para os astros onde a sua figura imponente tem missa de Retimo dia de falecimen
da sua grande-za, um sôpro, um arrebatado multidões. E Bídú to em intenção á alma da indito
léve sôpro d� pouquissimos minu- Sayão·a nossa admirada estrêla., sa sfOhorinha Leonôr, filha do
tos.

'

cuja fama vai além fronte:ras - sr. capitão da Força Publica An-
Arturo Toscanini, ao que di- ao ouvir do velho maestro a in- tonio Martins dos Santos

zem, pstreou, como regente, na ci- formação de que êle vai �enlln-I •

dlde do Rio de Janeiro. E' isso I ciar a sua carreira artistica. S'l- Deseja consertar o

uma gloria para nós todos; é co- geriu que o fizesse' realizando o seu rádio? Procure o

mo si disséssimos que a estr�la seu último concêrto na cidade do sr. BOllzon, á rua felippe
luminosa fôra vista pela Plimeira Rio de Janeiro para que fique, Sc!:1midt n. 20, que será pIe
vez nos céos da nossa patria. assim, compléto o ciclo planeta- namente satisfeito.

O velho condut0r de orques- rio d) grande astro. -------

tra despediu-se agcra do palco Traduzimos ab,ixo, de uma Lampadas de bôa qualidade e

nova-yorkino. O seu último espe- pequena publicação em hespanhol por preços baratíssimos são vendi

táculcl foi uma verdadeira consa- datada de 1928, alguns trechos das, hoje e sempre, só na "Insta

gração ao seu nome. [que dizem bem da grandeza de ladora de Florianopoli�n - Trajano
Relatam os últimos jornais que Arturo Toscanini: n. 11.

uma multidão de cêrca de 5.000 «Arturo Toscanini, é um

peisôas permanecia inquieta, nas dos diretores de orquestra
proximidades do «Carnegie Hall», mais ilustres da atualidade, e

�gua[dando ingresso nesse teatro um dos muito pqucos que pó-
em que Toscanini daria a fun- dem tornar uma ópera comple-
ção de despedida, com um pro- ta, fechar a partitura após ha-
grama de Beethovr,n e Wagner! ver sido tocado o inicio do
exuçutado pela formidavel «Philar- preludio. e continuar desde o

monic Symphony Orchestralt• E, principio, até o fim, sem olbar
após algumas horas de espera, u.na só nota, Toscanini faz isto

aquela multidão tivéra o despra- não só com as J1artituras de .

zer de saber que não havia mais operas antigas, mas tambem
'lugares no teatro. Ouviram-se, c:om as obras mais modernai.
então, prantos das senhoras que. notaveis pela sua imensa com-

não puderam assistir ao grande plexidade e grandes dificulda-
festival de despedida do velho des, e em cuja execução 'b

Toscanini. Alguns cavalheiros mais mencs êrro poría a perder to-

ex�ltados tentaram forçar a entra- da a funçl:o». ": �=
da, investindo contra a poli�ia !e!==
montada que, finalmente, logrou SEBASTI40 ..

VIEIRAli

Transcorre hoje o aniversario
natalício do prezado coaterrâne o

sr. ciurgião-dentista Luís da Cos
ta Freysleben, membro da câma-] Com o nascimento de um ro

ra de vereadores municipais de I busto menino está em festas o lar
Florianopolis. do sr, Estanisla 1t Trapple, pro

fessor de desenho do Instituto de
Educação.

Motores eletricos de absoluta
confiança, p-oduto da afamada
'Siemens', V. S., os obterá, p ir

Festeja hoje, a SUa data ani
versaria a exma, sra. d. Eugenia
Simone da Cunha, esposa do sr.

Gilberto Cunh�.

F h
HOI\1ADO

. az anos oje, a exma. sra.

d. Maria Munari, esposa do sr.

Virgílio Munari.

SociedaJe$ nfimi
gos do Brasila• (Te
legrama de 'Roma)

CARTAZES
DO DIA

Pacificação nacio
nal. (1)os jornais)

Nomeações
Em resolução governamen

tal foram nomeados: - dr.
Urandolo Fonseca para exer- CINE REX. ás 5, 7 e 8,30
cer O cargo de delegado de horas, Acima das nuvens

Higiene no �unicipio d.e ruo CINE ODEON . 7 30 h _

do Sul; Nalr!j?ranzom pa-
' ,as '.

o

ra exercer o cargo de datilo. ras, _Sonho de uma nOite de

grafa da Diretoria de Terras verao.

e Colonização, com direito CINE IMPERIAL, ás 5, 7
aos vencimentos marcados e 8,30 horas, Vaqueiro almofa-
em lei. dinha

O i reto ria de I CINE ROYAL. ás 7,30 ho- Essa racificação

H." ras, Inferno llOS céus Tem custado a se crear;

Ig Iene - - E' qual frúto temporão
Que a gêada vem «crestarlt•

Ha muito tempo ela existe,
-Me disse ha PQuco o Ma

méde -

Mas o piai (e bem triste)
E' que nunc" teve séde ...

Aparelhos de Radio �
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre ouho aparelh,) sem

ouvir, antes, o afamado nKoertingn.
«Instaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 1 I .

��'a:*-'i��:'::��
'ii�

� Flavio Fe� rari

� e

r Nadir Amaral Ferrari
!t
11
�
h

'Ili. Fpolis., 3-5-936.
,..
����������� SARAPllo

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

Emilia Jorge Ribeira,

A Diretoria d� Higiene do
Estado está, chamando por
edital, que vem sendo publi
cado no cDiario Oficial», os
interessados no pagamento
da taxa de revalidação de
licenças de farmacias.

Alguem jà disse e eu juro
Do sól Il')b a luz mirífica
Si essa paz sair a furo
Será uma caçãea pacífica» ....

'Descobrimtnto
Brasil.

do

O'timo emprego
participam aos parentes e

pessôas de suas relações
o nascimento de sua filha
MARIA AIDÉE.

: Ouvindo alguem. o Zé Be!lto,
Falar da doirada data
Do nosso descobrimento,
5� di.t:-ae e diz batata,
Pois respollde ao outro amigú:�
- E' hem feito; nlo faz mal. .•
Se escondt:u, mas por castigo.
Descobriram. sempre, o taU!!

de capital
Vende-se ou arrenda-se. por longo�prazo, em Floria

nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Ca'pitaJ, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é fer o proprietario de se leti
rar p!lra tratamedto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á P"ulo T. Posito, praça 15 de Novembro na 24.
Florianopolis.

impossibilitada de agradecer pessoalment.! a
todas as pessôas amigas, parentes e impren
sa local que compartilharam da sua grande
dôr pelo infausto pa$samento de seu inesque·
civel espôso José Ribeiro, apresenta, por

os seus sinceros agradecimentos.

--

meio deste,
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DOR? RESFRIADOS?
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