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A:s esouras permaneoe ainda quási toda
a oapital, numa flagrante derronstração de re
trocésso, r:>rejudicando enormernerlte o povo
no forneoimento de luz e energia eletríoas . .6.0
govêrno, or-gão defensor e realizador dos an
seios populares, oornpete, sem mais delongas,
pronunciar-se, deoisivamente, em defesa da
oausa públic81
Restabelecidas

- .....- ---_._.-------------------------- --------------------� ----

as imunidades parlamen
tares

RIO, 4 - Ntl sessão realizada em conjunto, p ela Camâra
dos Dcputsdcs e o Senado Federal, o sr. Mtõdeiros Neto, presi
dente �a caraâra alto" disse que o sr. Vicente Ráo. ministro da
Justiça, que se encontrava lia casa, ia fazer entrega á mesa de um

decumento relevante para a vida constitucional da nação Logo
após o sr. Vicente Ráo deu entrada nu recinto e fez entrega Proprletario e Diretor R&8PQ(lsa'lel JAI RO CALLADO

do seguinte que foi lido em plenario: «O presidente d,1 r�epublica, ANC' III Flortanopolis, Terça-feira 5 de Maio
usando das atribuições que. lhe conferem a emenda n, 1 combina- -----------------

da com o artigo 161 da Constituição da Republica e artigo Zo.
do decreto legislativo n.8 de ZI de dezembro de 1935, resol- Ex-interven- Está finda
ve: art. f o.--Ressalvada a validqde dos átos jà praticados pelas tore' nado de Negusautoridades públicas, fi:am suspensas as restrições impostas quanto ores pra- I

ás imunidades parlamentares, em co-isequencia da equiparação, ao movidas LONDRES, 4- Segundo
\�st�do de guerra, da comoção intesti.ua g.Tll.ve em todo o .tt:rritorio I despachos oficiais recebidos
nacional; art. Zo.-revogam as dl�pOSlÇÕP.S em contrario. (da.) I

r 4 f) d
. aqui o reinado do Negus é

GETULIO VARGAS-VICE��TE RA'O» I R 0- or ecretos preSl- .' .

-O _

.

denciais na Guerra, foram promo- considerado findo desde o

RIO 4--0 ,. I ;- d. «,.) vides a tenente-coroneis, os maje- momento em que êle atra-
, ntem a noite, 10nVé uma reun ao os La

0\
ft... d G vessou a fronteira da Soma.

ders»
...

t N I d' t J - N dres Augusto rviaynar ornes e
ers OpOSIClOntS as. o conc ave, eu con cl o sr. oao aves as .

d M Ih C do lia Francesa.
- d P r- E

.

f d JoaqUim e aga ães ar· 50 •

impressoes que trouxe e etropohsv f ao que estamos ln erma os, I
B

.

.

(L A legação inglêsa informou
t

_I
- t" d de 'I arata, ex-interventores ne oer-

..

•

enoe ,se, ag�ra para u,m". _ ��!t��, amp a, n,�o s�n.o ." eSlla� .lar. I> , . ao Forelgn Ofice que acom-
que se vef1hque�n da parte a� governo,

.

uma bhenta�ão. �ohh�a glpee n?_ ara, ��spechvamente: pan4tam O Negus, a Impera ..

em completo acordo com os «itens> form:Jados relas oposiçoes, triz, 'o ministro das Relações
Motores eletricos de absoluta

Afasta r-se-a
Exteriores e sr. Rerouy e o

confiança, produto da afamada ras Kassa.
"Siemensll• V. S., os obterá, por O Sunday Times diz que o

preços sem concurrencia só na- "T imperador Haile Selassié já
<Instaladcra de Florianopolis»- do governo gaúcho abdicou.
Rua Trajano. J J de consultaréo pref �I&Or Escude

• • ro, sendo possivel que tenha de se

minOr Ia submeter a uma delicada opera
ção cirúrgica.

AZETA
voz C,O POVO Sem quaisquer Hgações politicas.

Redator·[;E;Cre1ario OSLYM ceSTA

. -

e a prlsao . De binoculo ADIS ABABA, 4-0ntem

das can-
de manhã, esta capital, do-
minada pelos rebeldes, não

gressistaE) MoJsica 8 p.rfidias era mais, em certos pontos, Falecem as duas crianças
5 P I

' l) sr. dr. Ulisses Costa para agra- do que ruínas de '"'onde par-RIO, - e as oposições dar o seu desaftto deputado Carlos tiam rolos de fumaça. Ao serem medicados, Zenaide e Artur vieram a fallccer,
. coligadas foi distribuída á Gomes, perfidamCDt�, publicou na

.

Os estranjeiros residentes send� os dois cadaveres removidos para o necroterio do Instituto
imprensa carioca o seguinte: R}!PUBLICA. de h01e, �ongo artigo em Adis Ababa- contínüam Médico Legal.

«A respeito da prisão dos sobre a personalidade de Carlos Go· recolhidos ás sua" legaçõesparlamentares, -resalvada no
;WJB mes, o maestro. .;:"

recente decreto do Governo Até ai tudo muito bem. o que não esperando a entrada das tro-
atinamos é ser o a:ti,o dedicado ao pas italianas para que se

Federal, a minoria já definiu PORTO ALEGf<E, 4 dr. Ivo d'Aquino. restabeleça a ordem. '"

o seu pensamento, susten- Em vista do seu precario estado Esse político catarínense não é Os ebeld s continúam pi . .

I' .

tando perante a Secção Per- de saúde, que nestes últimos dias músicista, Ih doas .

e

t b I -I .

A pnncipa protagonista dessa dolorola ecurr-ncia, Ana

manente documento á mes- se agravou, o general Flôres da Só si por vingança, visto que o
an o as casas, es a e e�en- Rodngu�s, depois de pensada pela Assistencia.loi internada no HOé�

ma entregue e divulgado pe- C I d 1 E d gov-ernador é mais aconchegado ao do se ás vezes
A

verdadeiras pital de Pronto Socôrro, em estado gravíssimo.,., - unna, governa ar 00 sta o, dr. Ivo do que ao dr. Ulisses. este, batalhas entre
_
eles por mo-

los jornais, que o estado de entr?rá, .hoje, junto á AsseIT'bl�ía inv.eioso da preferencía, dedicasse o tivos de saques. As ruas en
guerra não suspende as irn- Legislativa, com um novo pedido artígo, para ocassrenar galhofas � contram.se cheias de centenas
munidades, inerenlr:s, como de licença, devida,n,;!'.te acompa- frases íro?�cas. de cada veres entre os quaiselas são. ao mand:do legis· nhado dos dOCUlflPulcs que lltes.1 A prmsao da dr. Ulisses vertfi·

f I d é
As autoridades policiais do 110. distrito apuraram que Ana

I t· Alé d 1 f'
. -

'.

d d
.

eou·se, tanto que hoje pela manhã, Iguram a guns c! su cos, Rodrigues ha muito que vl'nha vI'vendo em sérl·.. dl·a:.culdad.'s dea IVO. m essa (e Imçao tam a n,ecess.1 a e o seu afa.>t.a- no Café Rio Branco, dizia um intc. gregos e frétncêses. As lega.
_lI �

catp.gorl·ca o sr Joa-o 1\.'eves I d vida e ·,or isso resolveu acabar "'om a eXI'stenCI'a de seus filhos.� , • 1'1 ,mento das ! es governamentais, gralisía:. ções alemã e ing�êsa estão r- _"
no dia imediato á detenção, de tratam�nto e re::)Ouso. ··Explica·se be� a dedk�toria. O agindo de comum acôrdo pa· Precisa obter materia-is-e-Ie-t-ri-.,-.O-----------d---enviou de Campos do Jordão S. e/(Cla., a c0uselho do seu dr., Ivo toca bat�rla,' no 1azz bani. ra salvar os europeus que se cos para qualquer fim? CUpaçao e
ao sr. Presidente da F1epu- médoco assistente, dr. Guerra Bles-

I o tllstrutmentotprmbclpaI. �Iguma�,!e. encontram nesta' capital Não perca tempo' vá á «Ins- Ad ·Is-Abababli 'a um telegrama de pro d'
.

d
zes can a. .: en 0.1 em, fOlS, o JUI.a· . ,

l: -

mann, p:eten e sfgUlr,
. �ntro de Illirv está caídinho por êle... taladora de Florianôpolis». Rua ROMA,4 _ Ainda se des-testo contra aquele áto do breves dias para Buenos Aires, on· ··Nesse caso.· advertiu o compa. ADIS ABABÃ, 4 -QU311- TraJ'ano 11. e os encontrará da h ht· A" I d'l A d con ece a ora exata emexecu IVO. mmona par a- nhe!ro de mêsa·· o que faz o dr. O O so nasceu. untem e .lhor qualidade e or prerostar aguarda apenas que Fa.e.. ·..I.."'viidad·e N";I hã lé d

� que �e verificará a penetra-men
o lIIIiiP � Ir ii ereu • man pouca cOIsa ame' baratissimos

venha a plenario o pedido _I C
,·Ele é o speaker discricionario. grandes r01üs de fumaçaque' Ção. da vang�arda italiana na

de licença, para o processo Ua ruz P�rece significar [muita cousa a se elevavam de todos os la- cendios. Assim qlle o Negus' capItal abexlm, não havendo
dos deputados, afim de dis· No próximo domingo, d' I'a 10 segumte frase de Verdi, inserida no

d d 't 1 b'
.. se retirou a pilhagem come· mais dúvidas sobre a verifi-

referido arfO'o' os a capl a a lSSlmâ po- .

_ _.

t· át d
A J ( d' l'

1... •

dl'a ser vI·sta. çou em todos os pontos. l:.'açao de t.al a�r·011L.c.pr.!.1'11.f'ilt',!.C.H Ir o o o governo, rea- .-:10 ��rr�nte,
o

t!vera rea I;;-ar-se, ..··Este rapaz começa por onde tu .�
- "

fIrmando os seus pontos de no dlstnto do Saco dos LImões, acabo 1" Si, segundo o plaflO italia- DJIBUTI, 4-Nos circulos Já que AJls Ab.aba �01. aban-
vista, que coincidem, com a tradicional fcst;vidade religiosa Talvez, querendo concluir, ironi- no, as tropas peninsulares bem informados assegura-se

donada pelas tr OPii� {II) �e
os da mais pura doutrina de Santa Crm. As c0memoreções eamente. com res�e!t� ao seu e,x· entrarem nestas ultimas ho· que o imperador da Abíssi- gus! enc.ontrando-"e pre-sn
constitucional e têm o apoio

I
comiarão de missa solene, ás 10 cItefe dr. Adolfo, fmallza o dr. UIlS·

ras em Adis Ababa, não en- nia embarcára hoje r!0 des- de Il1cendlOs e lie hordas de
da unanimidad�. d?s

�

repre· �oras, e procissào, ás 17, ho�as, ses;'.Silencio 1 Morreu o Tupan da contrarão mais que um mon- troyei" inglês 549, com rumo s1lteadores, que se entregam
sentant':so poslclOnIStaS.» ha'/end) Idiic. �e pr::nr:las a nOite. In;monia l'� tão de ruinas e reatos de in- desconhecido. Continua na 6a. página .

A pilhagem e

O assassiniô

can!ada
de sofrer

Um. senhora deu aos dois
filhas uma substancia
tóxica e d.pois inge

riu Udt. dóse

Estava

RIO, 4-As autoridades do 110. distrito foram informadas
de que na casa número I J 9 da ladeira do Faria ocorrêra uma tra

gedia.
Para o local partira logo o comissarjo de serviço naquêle

distrito afim de apurar a ocurrencia, Ali chegando foi informado que
Ana Rodrigues, de côr branca, com 40 anos de iclade, viuva, que
ocupa o quarto n.3, da aludida casa, [echára-se no seu aposento em

companhia dos seus filhos Zenaide, de 8 anos de idade, e Artur,
de seis anos, e que déra ás duas crianças uma substancia tóxica, in
gerindo a mesma depois.

Para medical-os foi requisitada uma ambulancia da Assisten
eia que os transportou para o Posto Central afim de- receberem 05

curativos de urgencia.

A

Ana foi internada no H.P.S.
em estaoo grave

o que a policia apurou

•

".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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roEARTE�,'1 0,1,·, A NOS
.L*",�-, " �,*,�JNA OEFESA DA ORDEM

,

E DA L.EI

IrradiaçãD
da Alelria

nha

Noite chuvosar' Tréva densa,
trazendo-nos pensamentos mais

negros que o ambiente em que

mergulhamos os olhos prescruta
dores na ansia de divisar nos lon

g(!S das r ossas evocações alguma
cousa que nos inspira a escrever

este pobre De firtei
A luz bruxoleante da vela,

numa tristeza infinita, a casar-se,

com o leve rumor do gotejar das
goteiras, que, ha dias, lacrimejam
na dar incognita de alguma secre

ta màgua, tudo, tudq nos faz au

sentar sempre e cada vez mais a

possibilidade de dizer qualquer
coma, ainda que por sagrado de

ver, sobre a Divina Arte, sobre
essa arte imaculada que merece

um outro ambiente quando. a ele
ncs referimos, gravando com a

pena os nossos. pensamentoli.,
'\.I ft" , � .�

...... v
> -,_ r' • ,L ... ;

nada. Nãr> ín" ,1 r."s.." .. ,,'

A estação alemã DJN, onda
31,38ms.,i.radiará amanhã o pro
grama abaixo, para a America do
Sul.

-

_ :n� • .,.
__:z.��.;r.v��..,..J';"���"'""'::'!�""""" ,_ ""'!Ô" ,,_ """"!' __ iioi'lo"!'ll') A' 23 15 d'�.";. �', y

,

,{>}�1;:�; •. i;:]!i1[t�j;L 3, 1.5 \s. �o Ri�ord�Pf:ne�ro a;
"

"',,',' ""'\ h 7, 1 5 às 1,15 hs.
22.50 Anuncio DJN, (alemão,

espanhol). Canção popular alemã.
22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Arte

Ürganisação e
c
,)onntag.

23.45 Noticias e serviço eco

ncmicoíal. )
24.00 Entrevista: norte, leste,

sul, oeste. Uma disputa de jovens
alegres.

1 • J 5 Noticias e serviço econo

mico (esp.)
J .30 Um engenheiro alemão

viaja pelo mundo. Hora de moria
a Max Eyth.

2.15 Eco da Alemanha.
2.30 Radio da Jt\v�r.tudl Hj·,

tleriana: Hora da jovem il:-lÇõ,' '.
3.00 Ultimas notictastem ale

mão).
Fundada a 5 de Maio de 1835, 3.15 Musica ele esmera.

por um pugilo de briosos militares, 4.30 Ultimas noticias (em es-

na então Província de Santa Catarina panhol.]
o primeiro Corpo Policial, constitue: I 4.45 Despedida DJN (alemão,
atualmente, uma bem organizada agre-, e_s_pa-=-n_h--:o:-I.) _

miação, que inumeros e valiosos ser- CAFE' BOM SO' NO
víços tem. presfado á Santa Catarina .JAVA
e ao Brasil. Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal

musical ligeira.
direção: Eugen

faze aqui'o 'jV

tirna rejeita,
e, aSSIlCl) eu (,bt.cieço. FICO

com êsse tamborilar da chuva soo

bre as vidraças 'frias e empana
das, pois qUI! êsse tamborilar é

a musica da noite de hoje, tétrica,
fria, sem graçá, trevósa porque a

Natureza assim o quer, trevósa
ainda porque a mão do homem pa
rece também, sem o saber, que
rer acompanhar a mágua infinita

que anda pelos céos e que anda

i-,c:la terea.

Choremos, com o '-empo que

passa a' lagrirms dessa c�u a mis
'f. io-a <W'3 é treva e nos faz ta-'

< � p' ':'lS ,:;slradas da vida ...

..

A valorosa e disciplinada cor

poração militar catarinense, a Força
� ublica, - que ora obedece ao co

mando inteligente e experimentado do
distinto conterrâneo sr. tenente-coro
nel Cantidio Regis, - comemora hoje
o seu 101' aniversario de fundação.

Atravéz de longos anos na de
fesa

.

indormida da ordem e da lei, a

Força Publica conquistou, pelo valor Afim de participar da: horne-
e pela bravura dos soldados barriga- nagens do 101' anlversario, de Minas
verdes, Invejável prestigio e conside- Gerais, chegou á esta capital, o sr.

ravel acêr /0 de glorias, que vivem sargento Celio de Rezende Teixeira,
imorredouras na fulgurante historia que é portador de expressiva mensa-

militar dos catarinenses. gem da Força Publica Mineira, além
A Força' Publica Catacinense de uma medalha cunhada em uma

que, na data de hoje, completa 101 com ínscricão alusiva á data da pas'
anos de exístencía é uma corporação, sagern do 1 . centena rio da nossa

brilhante, briosa, disciplinada e per- Força Publica, e que será entregue,
feitamente aparelhada com os requi- hoje, ás 14 horas, no gabinete do
sitos necessarios a técnica militar mo- comando geral, perante a oficialidade
derna. ,

Tenente-coronel Cantidio Regis e sargentos.
A' heróica Força Publica Catarinense, representada pelo sr. comandante Cantidio Regis e oficiais, .fi Gazeta

salÍda, exaltando o seu valor presente e o SiU expressivo passado de glorias.
-------------------------------------------------

O verdade i ro nome
de Olga Villar

SEBASTIÃO VIEIRA

Ente it,�li.dn�
audizioni Ra
diofoniche
E. I. A. R.

Eltação di Roma 2RO. de onda
curta m. 31,13 egual a kc.

9635,
Hora do 1:?,io de Jan�im 20,20

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

Instalações de luz e força, aumen-
1"5 ou reparos em instalações ele
�riCéil>" pera qualquer fim só deve
reis lazer com a «Instaladora de

Florianopolis�, Rua Trnjano 11,
a única especializada no genero
e que trabalha ta preços verdadei
ramente módicos.

Programa de transmissão ra
diofônica especialpara a

Ame! ica Latina

Terça-feira, 5 de Maio de 1936
gero

. I A' -

I'P
..

d 5 C
nuncio em ua iano espl-articipou o o ongresso da I nhol e português,

'

juventude, realizado em Moscou; Marcha Ii I G"
010a Benario é o seu verda- em setembro de 1928. Noticí r'

ea

?t I' tootnezza.O Govêmo do Estado assinou LÃNS PARA BORDAR <>

8
a 'o em I a iano.

decretos creando uma escola nor- deiro nome. Nssceu em Munich Oto auer, c�mo se s�be, é Transmissão do Teatro 'Alla
mal primária na vila de Gaspir; não tem rival. Grande lortl- em 1908. Tem, portanto, 28 um do� chefe, mais notaveis do Scala' de M Ião da o era: DOM
desdobrando o curso da escola mente de coreI firmes. anos. De 1926 a 1928, traba- comumsmo na Alemanha- PASQUAL de Donketti.
raixta de Braço Serafim, no mu- Ihou na Delegação Comercial 50- Oto. Bauer, que. desde 1921 Transmissão de uma breve co-

nicipio de Itdjaí; e desdobrando o vietica de Berlim. Em 1929 foi era agltad�r COmU!llst� e em ... media de autor italiano, por par.
curso da escola mixta de Estrada MARCAS: condenada a três meses de pri- 1 ?29 cheflav� � part!do extre- te da Companhia de Armando
Nova da Retorcida, no municipio são por ter. facilitado a luna de mrsta da Tunngia, fG'1 deputado Falconi.
de Jaraguá. ALICF., AMELlA, AURORA Oto Bauer da prisão de Moabi�. ao Reich.st�g. Canç3es populares, interpreta-MARIA, MARINA, Com êsse chefe esquerdista viveu Olga lV1lOeles, Olga ou Ivona das pela soprano Maria Dacon-

Foi nomeada Noelia Quint vende-se um cavalo enci MARGARI DA .

algum tempo e viajou para a Rus- ou Maria Vilar, Mllria Bergner j to.
para exercer o cargo de datilógra- lhado, pêlo alazão. Tra-

A' venda nas b
A . sia. e, Eva Gluger eram afinal uma I Noticiario em espanhol e por-

fa da Penitenciatia da «Pedra tar na Charutaria Rio oas Em Moscou trabalhou no Ko- so .e a mesma pessôa: Olga Be-, tuguês.Grande6• Branco casas mintern, sob (\ nome de Eva Gru- narIO M h R I G
--==-=-N -:-

__--:--:---:-. ---------------------------------------------

.
. arc a ea e ievinezza.

«Os gestos nobres são dignos de imitação," Um ge5t'0 que ·m·'e rece louv� res
indusiu .ao ex-prefeito de Join\'ile, á me enviar �o

-escrevi em, meU artigo publicado no Dia e. Relatono daquele Municipio, e correspondente ao

Noite de 2614[36, Isto, aliás, devia ser o léma, ano de 1,933. Foi uma satisfação exemtJlar.' Filei.
dos nossos homens de destaque público. No en- s�m, aS�lm, t?dos que tem parte saliente na adm.
ta!lto não é. Cada govêmo, cada :adminbistraddor POR L. ROMANOWSK I n�straçdão, é a Imprensa serIa cutra.Não precisava
novo fala em construções originais. As o ras e vlv�r e dedu�ões. Podia guiar a opinião publica
seus 'antecessores nuncà são lembradas, com devi· estnbada. nas mformações sempre seguras.
da jústiça. �,.té�ria da politiquic� é de�fazf:;r de tára politica. Ela entorpece as éonsciencias. O seu minha observação. A impr!'1sa que devia ser a

. POIS� _fol�eando o relatoria que me f'Ji en-
tudo o que fOJi.felto pelos adversano�. Pels o po- efeito é o me3mo que o da coc;aina ... As sllas garré!3 VÓL de patrulhi:l, vive pregando no deserto. Os v.ado, �ve�rflquel que o dr. Joao Acacio Gomes
vo tem que ser catequizado pelos gUias do moIrlen- são invísiveis, mas qUá5Í sempre são fatai5. Todo govemos nunca lhe dão satisfação direta. Não lhe de O.hvelra, ?a gestão de prefeito de Joinville,
to Eles estão tocando a flauta magica das sedu· o homem que 5e tornã politico fica, em pouco lem- ap<mtam os erros, involuntarios, que comete. E ta- o�g.a�lzou vaJlos Postos de Higiene naquel..: mu

çõ·es•.. E o povo extatico contempla. Contempla .po" com figado glícosado pelo veneno de odio�, pam os ouvidos quando ela semeia a verdade. DlClplO. � pelo, que se deduz a magnJica organi.
esquecido dos dias d� ?nte�. 4. �speranç�, VIV� interesses e subt�rfugios manhosos...

.

O resultado disso e a confusão: O povo co- Z�Ção deJaragua. é o reflexo da organiZaçã4'J -de hi
sempre no futuro. Otmllsmo. Ohmlsm(', al,las., éo. No entanto, esse màl, é cueavel. E' quest&o meça a descrer de um, e dividar, do outro. Pois um �Iene rural. de Joinville. S�ja, por�m, como fôr:
prenuncio das vitorias. Porém a gr�ndeza �as ge: de· des'prendi�ento: A ·atitude de �raoquela de'Ve é a voz que guia a opinião do povo; e o outro essa orgamzação deve ser Imitada. Pois a gran
rações prende-se ao passado. �mguem pod.era ser Q. fator pnmo!dlal em tud.o. Castigar os que de- tem na mão os destino� do povo. Ambos, emfim, deza de um po�o mede-se pela saude que goza.
ter histmia sem recordar ')5 fátos Idos. Os feitos., I' vem; e o.s que tem seus mentos. devem, receber ,0 deviam se respeitarem murtuamente. Os govêrnos, ,Ses.. Prefe:to;! Imitem essa organização.
da retaguarda são alimentos de orgulho, ou hu· ,seu premIo... ou chefes de repartições, devem ouvir 0& discursos POIS FJonanopohs tamb�m já tem o seu Posto
milhação, do pre ;ente.

. Neil! sempre os que erram devem ser, fatal- da imprensa, e dar os seus apartes, quando preci· M'micipal de Higiene.
Não ha desdoiro reconhecer valor nas 1m· mente, condenados. so, () que, diás, não se tem feito. Major Olivie de Amorim, tambem, co�preen.

'J:lativas dos nossos inimigos politicos; e com es-

IL
O erro e dos home?s. �evlemos, EPor. taloto, Por isw, a· satisfação do Dr. João Acacio deu que

.. s� homens com saúde, podem ser uteis
f,�(.ia�i.�ade quando estes colaboraram para a grano 11es apontar o �rro :rn pnmel�o ogar. SI e es o Gomes de OlIveira, ex-prefeito de joinviJe, foi um ao mUDlClplO, que é parcela ,da Patria •

. ; i. -"L.II"dl'lde. reconhecerem, e logICo, que roao tornarão a errar. gesto que mérece elogio. Foi ele provocado pelo A camp.anha d. Saú�e iniciada em Joinville,
• ua (::.o� i1{).:,�;l� :::lã e �Jii':-leDkl.�ent" l,)�p, .POIé -', si persitirem no erro, são loucos. Devem Illeu aitigo sl?bre a saude publica, estampado no deve ser cc.ntmuada. Pois sómente dessa fórma v,.'

�ar,.,· C0.:lpal ar-se ao tempo que desttoe, �olaboran- ser castigados ..
Nad.i m,!li� s� espera deles, Dia e I'volle, de 2614136. remos o Brasil transformado em terra da Pr�.

do na leí das repetições. Os homens precisa de co- Tomarei por base a Imprensa e os altos re· O meu comenta rio ligeiro sobre a organi�a- missão .

.ordenação. A logica isso nos dita. Mas o mal é a presenlantes do PO?O. Ambos se emquadram nessa ção sanita ria, �ela PrGfeitura integralista de Jaragul,

Decretos go- •

vernamentais RhelngantzConcurso
para profes
sora defl6res

Está aberta' a inscrição para o

concurso de proles sora da cadeira

de Ilôres da Escola Profissional
Feminina desta Capital.

'Datilógrafa

,.
'

.. �
\ ,

� J, ,_" .�. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bluj"rsenaL� .Joinvi[:.� t�
�

...... �-r<>art,:�isco Le::.:;una Lagas �
Mostr�.Jario p��r-��u'1cr "9r�t(� e� CrLJzeiro do Sul �

FAZEN�A�oçao cfe Secçar:;) d -; �3�;cc�o de �
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara remos FERRAGENS: MACl-UNAS : �
Mirins e Algodões Machiras de benericiar madeira �

I
Lonas e lmperrneaveis Material em g"ral para _;,jflstruç·j�.�: Pv'\é -:-lj:nas para ofíicinas mechanicas �,"i�1Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barr rs.ferrs.ren: ['.. :-;1 p()f!-:s [llél,lj1nac' para Jaoti ., f"4t�
Roupas feitas c jancllas, tinta Ma(h":::lrio�: em geral para a lavoura: arados, �Sêdas Canos gaivanizados e pertences ·grades, cultivadores, moinho etc. �Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocornoveis, M.otores de esplosão, lvlotores t\�Lã em novellos e meadas LOJ:ça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos

�Sabonetes e Perfumarias res Materia: em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras m-ncaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados 'fintas a oleo e esmaltes J1E.OS e graxas lubníicantes �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas oara todos os fins Aútcmovc.. e. Camirhões FORD Peças, acces- �Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e r(:armaceuticos sorios, serviço mechanico �

� Depositarios dos afamados Conserva" nacional e extranv-vas Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER ta� Charutos «DANNEMAN�� Bebi.das r;�_ciona�,s e, extraIigelL:,� _,,_____
Mater " .Iectrico em geral �

� Empraza NaCiona: de l'.Iavef��ç;�o .

Hoe[l)c'� ,-. ,-� � ��tor :'E "(�i :�Jepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r"�ari.f.:::�' � ra.brica ti€' Gefo. Irc i, ��/�!er1:.9"·· EsL ";,fO 'l:\r"é)taca',' �1!�VÂ�AVhVP��I�����[�����lI:]jj�2:�f.J��?��&f:�':;_;_��" �':-,;:;��,. ,.(�;f.J;!��:����- .'-:'�'��i��;�;:�j:"7���"%<����.j)��f,,�Wí>9'��� ............ ����� ,-"--=o__;:s[_jI. -- � _.-..aõ-...Jt-� __ .. �, .... _ __,_.� .. ".�--W....,..:'_". "_�_��.J'�. �.....'"l...AV�..t�;y.?� .4tfva� ����

Joinvile=-Xa;;cr Schenk
Lages-Hossan.:.h Neves.
Laguna-Franc::i:co Chagas Ma.. ,

chado
�afra-Pompi!i() Claudio
l'Jova Trento'-João José Arche
Orlealls-Edgar Màto5
P?rto União- Hcrn i::io Miles
RIO do Sul--Aristides Melo
São José-José Costa Vaz
S. Francisco-Guaracy Goerresen

Sui.......A ......-entes e- B�un�<·"..- '·�"""""H � � 'Lages (�.:? !t Lu? FeP:Je SChillidt n. ::� �Íi'1 TSãoJoaqUím-João PalmGl
,lIl ._,

,

�.
.

� J I "d'. 8 \::;, � i <:":�....,.l c� ��; J • 'W� ijucas-OsTJuldo Ramos\ ��, "ir� 1 <5 T b
-

T"A���-;����---_----�-------'�;'���;"'�L�(I,�,�",,-.;; ,i�;;: �����'f��!!2�.�.� ----.t&'1:)Ç����;t�t!�@..�: u arao-- ca'luim Faraco
�.�_�U'�u�-----_ ...�� _,,·-�{���·��·�"4';'� 7� �i{$M!J��I�����'----------��� i:t}#) $i'� �-.

A CAZETA-Florianopolis

I'�IIatr i2::
Filiaes em:

Formídavais sorteios proprlos, Ires VeI�tl I
por semana, toilllas as sega,m
das, ter7ras e $extas·�eir�s,

EXt ra9ão 1:0m globos de Cf1stal.

A máX ima lisura la honestidade, pois� os ser ..

________1_1108 s�� .pres�nCi:�_��IO p0:_j

Companhia "Aliança da

Incontestavelmente a

CAPITA L REALIZADO
RESERVAS .'V1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUNI íDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

Ap'entes! Sub-Agentes e Reguladores de �1v:r1;;Hl em

':0 ,Brasil, no Uruguai e nas prln.cipaís praças es�r.�m\Jc;t·�5..

Agen��';:�";m Florianopol is :

Campos Lobo & Cía.

!�t'os OI Estadol

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal- '19 ;;/:,
TELEFONE N. 1.083:::Z;'w�:<., END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA

Le ..",.,

"""·u n'l '5l"i� � QEscrítóros enl

,i

.'

r< I" � \
L .. "I.

.��UW_H_��

_. DR.SiPP'ÊL-·'�rUcH�Ú)O I
�".I Clinica e pro- EgpeciaHsta li';� tese gerai em rrro l stias I �

âi da. bô ca da b-ôc 3. I
lt ()ON!�frglL'!'OMIO: :!E",Ü'êiÇflO !'3:(':m dôr �,� RUA P. COUTINHO 88 I ()ON�"lFl}l'O]no: �>

\ijl��l
.

ll'.L,72'1 (m.nó.l) I RUA y, SCllMlDT 33 11�����i���Ji,;.ii".mi;iV};�;;�:;.._�.. "..fi� '<\t';l11"1'E'

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa.

COlaboração
-=��--�'�=------=.

Não será devolvido o origina]
publicado (t,u não.

O conusiio expresso em atli..

go de coflaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso tiot parle
�ja Redaçiio.

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

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas. devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaU2do. •

Redação, Admniatfação
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, Si
Fone, 1.656

p: n''',: APEHI � rvos E
�AI,G;\DOS

Agentes··correspondentes
t'orto Alegre - Dr. AI'Ioni<.

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhauseli
Anitapolis-Anibal Pae:;
L\ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor ('umpos

.

Blumenau- rAartiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-P.::dro Tor:-es .

Cruzeiro-O,valdo Pereira
Cudtibanos-Enedino Rosa
Cresch,l,�a - Dinorah Alves

Caminha

Forn.:ce COMIDA A DClvíICIUO A I'RE
...,"':.:- .�=- ÇOS MODICOS.

Confie a cxec ��C&O de seu projp.to
.á Ul'n born arqultéto.

ESTA VlC'S EM ÚTIMAS CONDIÇÕES PARA
NOS ENCARREG.\R DESSE SERViÇO

Fire/"", ()2' n""1odicos

T���St'�Bl J r:"g & rilotta
ror.l,J!\I'CS I':" LA u� iVEESIL;ADE DO RIO

DE ]i\NEIRO
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A GAZETA-Florianüp�lis

A Gazeta
•

�

I
i

1
I

Advogados

I Accacio Mo-I
1 •

le I ra tem seu escrip-

tó.io de advocacia á rua

Vis conde de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ\p' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j
-------------

.

������
Dr. Fulvio Aduccl

Advogado

Rua João Pinto, n 18

(sobrado)

Das 10.'ás 12 e das 14 ás
'"'17 horas

.1 nr. Pedro do Moura Ferro

Advogado
I�\!.t Trajano, rr 1 sobrado

l�elePhone n' 1548 I
I :._:= Dr. Renato I-Barbosa--- --

ADVOGADO

Rua TrajaRo, 2
. (sob.)

Fone 1325-Ater.de cha-

Imados para o interior,

I
.1
I

I
J

I
)".

Dr Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 f': 1290

Médicos

I Dr. Ricardo I
( Gottsrnann
I
J
, Ex -chele da clinics do Hospi
'tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

IEr�in �reuter)
Eapeclall8�a em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra
jano N. 1 � das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua [oão Pinto n. 13
Telefone

J

•.."'..I ". , ..... ,

Indica: ·

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I Dr.Arminio Tavares \ I
Elp�clall8ta emmoll8tlal de
GAFGANTA-NARIZ -ou
VID' )S-- CABEÇA--PESCOÇO
(Fcrmcõo pela Fnrulõcôe 3e

meo'c:ina �Ia Unluersi()a3e 30
Rio 3e JanC!iro. Ex-interno,
por :onc:urso, 30 Hospital õe
Pra .to Soe orro e õc Assisten
cio ?ublic:a 30 Rio 3e Janeiro.
COI' alguns anos 3e pratic:a nos
se cíços espectcuzcõcs no Pro
f" .sor 5anson, no Rio 3e Tu
r. !iro--na Polic:linic:a 3e Botafo
ga •• no Hospitnl 3e São João
�atista 30 La�ôa e 110 Hospital
'5affré--6uin le),
Chefe de clínica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
jo Hospital de Caridade
de Florianopolís.

Gabinete adaptado para I .

exames da sua especialidade e I
com sala de cirurgia propria.

Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis .

RESIDENCIA Hotel La I � L...I I L.I�S'AICHOAL SIMONE SI

Ali
Porta-Fone part:cular 1246 r--'" ...-. _..
-

I E' QUALIDADELIVRARIA MODERNA

I
.����������]"!'

Punoaoa em 1888

I � Au�usto Luiz Gonzaga � � �1'.�!I!t�·i:;;Q�.���.����g��I��ij:������;�Q
Rua FelippeSchmidt n' 8 � em nome de meus país �Singer Sening Machine

.

ralxapastaIJZ9Tr:I. aut.laa4 � Adrnar Gonzaga e Ma- � """ompanvCodiso Ribeiro End. Telg. I ,., ria Conceição Gonzaga, � U ..
SIMONE �. � participa aos parentes e �

- r.� Agencia de FLORIANOPOLIS
T"pographla, EstlZrlZotypfa I· n amigos, que tem mais �

f r:ncaOernarllo, Pautaçao. Tra· U
um irmãosínho, que to- �bolhas em Alto Relevo etc. •

� mou O nome de ARMAN· �
������������-;;;�;;;������� n DO LUIZ. �

II II Iij

Atenção ! L�:������J
As bombas «Elmo 25» de

alta aspiração, denominadas «ca- �iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiM;;iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__õiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ 1
seitas», conjugadas com motôr

.

em pequeno �iametro, (o que lhes Deseja �onsertar O

permite serem localizadas em

pe",
seu r-ádio? Procure o

queno espaço), tomam uma insig- S!'. Bouzon, á rua Felippe
nificante quantidade de corrente

I
Schmldt n. 20� que será ple

elétrica, mas oferecem resultado narnente satisfeito.
eficiente, prático e seguro. tl������������������!!!!!!!!l���
V. S, puderá obtê-Ias só na

I«Intsaladora de Flori<lnopolis�>, á O 'I 18mO empregoRua Trajano 11.

Dr. Pedro .de Moura Ferro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado)
������,-*::::*::�1� n
H Flavio Fel rari

��� e �t Nadir Amaral Ferrari 1L participam aos parentes e H.. � pessôas de suas relações!
: o nascimento de sua filha

���������������������� I MARIA AIDÉE. :
.

Ultimas edições da H Fpolis., 3-5-936. I
� 'iLIVRARIA DO GLOBO � ������������

RECEBIDAS , PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

--_

Bar.lco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do 'Hospital

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

/,

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consaltorio:
ANITA GARIBALDI, 49

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHCO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoõj. ala.
Prazo Fixe g.(. ala.

Dr. Miguel
Bf:::>abaid

Cliniêa Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pinto 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

afamada
Zina

Yaurt da
Granja

Este produto acha-se
novamente lançado a

verlda nos príncípaís ca
fés e restaurantes des·
ta cidade

CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL. ,

Este produto é recomendado pelas melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re

constituintes naturais dos nossos intestinos.

ACHAR-SE-A A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cirne Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro daiRevolução de

Lima

1835-por Apoiinario
Porto Alegre

Fontes compendíadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal
"ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS_;_ULTIMAS
NOVIDADES!

Oficina XAVIER
==D E==

AntonioXavier
LAVA - TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERV!ÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Con8elheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

A ,._,tençao.

E' a marca mundialmente conheci ia c.rn'l)·�mais
satisfatoria, tanto em material com. em falricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimento, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUlRA-O E VERIFICAREIS QUE:

Comunicamos aos nossos clientes e amigos
que transferímos nossa agencia desta capital para
o predio n. 17, da rua Felippe Schrnidt, ao lado das
CASAS PERNAMBUCANAS, onde esperamos me
recer a preíerencia de sempre.

A. A Abdú
Representante

Vende-se no distrito de João
Pessôa,

.

a peq�ena distancia
de Flona;lOpoh5, uma casa

provida com agua luz e esgoto,
Preço de ocasião. Tratar na Cre
dito Mutuo Predial.

de capital
Vende-se ou arrenda-se, por longo":prazo, emFloria

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

Mobiliario completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de se reti
rar para tratameoto de SU;t saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito. praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

• • •

Transferiu"se para á rua Tiradentes
N. 8, a casa

"A Preferida"

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA! ...

onde continuará a atender a sua dlst.nta freguezia e o

publico em gerai ...

A PREFERIDA
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,
senhoras e crianças.

A
�

Casa A Pre�erida �
APROVEITEM ! �

RUA TIRADENTES N. a �(AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIO� E TELEGR!\FOS) \�I\\�
�.:?��·�--------�;.�l��!��O����,�����.�,------.------������

:'I'''� ....
,- ..... ' __

-

_.:�
•.

'$iIa;.�-_ .• �..;__....... .. -
__ _" ."
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wAZETA--Florianopolis

{
,

se o seguinte:
-Ora, -mem não deseja a paz i

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

,.

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratcuos Raul Leite Rio

Artigos para homens na casa A .JI. r
! �.

VISIT
Elegantes e lindamente

e abundante stock

Quando OUVlr aIg kY. , - • a�.(, dit_:,a t :mjJ(l<;s;bilitada de agradecer pessoalmente a"Instanrina!", em ve- c.e .\, � � "', r ors.'le �2-:' �
� t Jjas ,F pessoas arnigas, parentes t írnpren-Instantina sig111f(� �. \. r ..'- .t'<;- I, f,a']oca: que compartilharam da sua grandessôa começa a resfri �

.� ..... -. .c ,H.J1.l" ultra-
� (IOf pelo Llfall::,l;) passamento de seu ínesque-rapida contra resfri- I., ., t.ri�pe.

.

ti
j _ ,

<Vei (SPÔSD josé R}be.iro, apresenta, por
-''""1' 111'1(\ üC�te. lS S )[15 SInce:-os agraoeclmentos .

.. !::l.:;rn-�<1'"'Iy;:::::���.;�.oaw�'�!;�..��i,IlI-( ••�".Ã'i:lII'��-��-�����!"_

--------------..-..-,�.. _

DIA 27 DE ABl�IL DE 1936 ·-5. !·E.RTUUANO

DIA 28 DE ABRIL DE I 936--N.SENHORA DOS
PRAZERES

tr1ng i-a,
I 825-A junt.. govemativ.i é deposta -Cheé;"do5 á

cidade clt B -le-n, a h rdo da eWJB3 Camarro, 03 enviados da Con�
tI _ ll-" 11 4

•

"P'!.�, 'eraça", do l:,gua;,c:' (I Tõpr" '" Junta governativa CO ara, com-

posta do c, 1. CCf;,IJo J.),é ck Abreu e do arc.ediRgo Hom:.Jaldo An
tonio de 5eix2.s (d'�pois bispo da Bahia e marquez de Santa Cruz),
e toman conta dp govemo .

._------

Lampadas de boa gu .hcl '(�" (

I Bebidas N,aCionaiS e Extran-
por preços baratis j,n0s �c lJ Jl'l1l.11- :,;cirôs só NO
das, h,je e sempre, só IH !lInsta c�rE' JAVA
!1JoTe Cle �'jori3.,:opoli�"-Tnlj .no :'íaça 15 de Novembro
n. J 1. Antonio Paschcal
-----_.,_._---- .
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o sr. dr. Nerêu l�amos,
ilustre governador do Esta
do, teve a gentileza de con

vidar o diretor deste d.ario

jornalista Jairo Callado, oa

ra fazer parte da comitiva

governamental.que daqui par
tirá. amanhã, para assistir os

festejos em comemoraçãoO nosso ilustre e competente C bev noi
..

a e, pOIS, acs rmne.ros, vence- á nasa em rin ('" l� nariomédico patrício sr. dr. José Mo- dores, do rnatch Distrito F<?dera1 da
l-
r" '�(;-a��;'o

�,'

Tubarão.

de i I 'f I
U iuuuac. de (,.

rais, que preten e Insta ar um con
e !i\1mas, en reatarem os campeões

'

Iortavel Sanatorio em Rancho do norte, a equipe do Pari.
\_

_ _

Queimado, teve a nirnia gentileza O proximo encontro realizar-se-á j �)')J í""', f ;:J {1'M"l1\'I'\o1
de oferecer hOJ'e, no Hotel La C' t I ç i I � � ."" ';.".1 �,·1lII d,� ;.;t

na api a 1 e era,
Port3, um almôsso ao diretor des- �,,,,, ;.,�

..

') ',"�.�.,i!i�J""'�
te díario jornalista Jairo Calado. REM <O

�" l1
...

<!.> t-:_\c!J H .A �� '(!j� gu Ill�:�u:�r, Gerente da Con-
O

A' êsse almôsso comparecerem d ._ !, ."\ r:'" -'"'Y ';::" 't- .......
"

If 1
"7:'; r'\...:;::I' �"L� \..j - i.� panhia Telelonica Catarinense,

alguns amigos do talentoso acu - PORTO ALEGRS, 4-A. NESTA
tativo. I L.N.R.O. já escalou as guarni-

. At:ndf;rdo al? convite da
I Em resrosta ao vosso oficio de

mrS5A ções de out-rigger a quatro, dou- dlreçao desla fOlha, de ama-I hoje datado, cumpre-me infOimar
_, I. _ bl: gkiff, out-rigger a d�is, ..,skiff, nhã _:m C�l1:�. r�,!atoriará a I não existir, durante as dIligencia,Amanha, as 7 .loras, na Ca- �I'm de repreoe�t"'r o R,o 'Jran- �"'c('an e"'oo--tl'''' d·> /'\ G.1-' r d I l'. ,

uL u l.a '1.. \. '-'_ ';"J ", i v" .... _i

late agora etetua as pea rCICla,tedral MetropolItana, sera celebra

I
ri � no Campeonato de Hen'lo 7Pl'a O ,1 ,c·SO d' "'ti' '11 to e ta, "b d d f I.,

�'- , -� ,. '- v 10 50 re o casu e moe as asas
da miSSil em lllteneão á alma de

que se realiprà na Bala As lí�nto�o pat' 1·!·Cl·O c.; r Ac'[olv I I 'd h f
. .

d
'

•

- - • •
- v � •

_ envo VI o nen um un;::lOnanQ es-

A��lfo BaJlal�l, recentemente .fa- i guarnições seguirão pelo «ltaimbé» í VasC:G!1celos, nome sobeja·
I
sa Companhia.lecldo na CapItal da RCpllbhcé\ na proxima tiCrça-f,oira m"l't<> CO:lilc>r;,1o I"'S n'lcios S d - d'k

.�, . \ .j \.. , • - -,,,, lU au aroes cor CllS.
e sogro do sr. �r. �svaldo Sabacr, O out-rig?�r. a oito só, ser;) �s �ortivos, _pela_ SU1 tCl1ac� (as) C1eribalte GaIvão.
procurador eleitoral. escalado deÇlU'h'ram��to �DOS a cldn e d"';iIC::1("O:.10 em lJrol S

.

d S P'_.______

, "

I

.,' .<': 1.'-1. '- <"r ... -,,-

,

'__" c.,:>.� t • ecretano a egurança U"

Aparelhos de Radio? ultima ehrnl'1atona. I do espl :.ç barnga'verde. blica.
Só «Koerting, a melhor marca. Richter c�n�parecerá ao Ca�-I . A� dê-::aca 10 deSpo:tist.a Agradecidos pela publicação
Não compre OUtlO apareUv) sem peonato BrasIleIro do �emo, d!S-1 f'.::::arao afetas toda� as nOÍl-1 desta, subscrevemo-nos com esti-

ouvir, ante", o afamado "Koerting". putando a,pro'la de ��Itf. I LIa,S.
referentes a qu_;!que I ma e consideração, d� v. S.,

«Instaladora de FlOiianopolis» .Che�tara? 1 debg;'iça) o tenente pr'lÍlca, de esp�rtc. '. II amO atP e agrdo. Pela C. Te-
Rua Trajano 11. !ignoh, prcs,oente aa L.�.�.G., I Os oe A 0a�e!a, rCJubl' lefonica Catariuense.

lUdo na quahdad;; de teCI1 co, o Iam ·se co n o rngresso do (a) Oscar Bottaro.
desportista Sachs, pertençente ao I inteligente c1)mpanhC;iro de '

Dire/or.»
Barroso. I trabaíhos.

Distinguindo

�p. -

VOZ DO �O,'O
---

Os espan nócs ve J'l�

I cerarnMADRID, 4 - o co!r,birn.d

espanh»] venceu hoje o scrstc.

suisso ror dois a zero.

RiO. :1· - O Fhmcngn àc�':':� L

I ontem o Atletico Vila i'!:..v 1, lf

Minas, pela contagem de 2xO.
A partida transcorreu emocionante,
havendo o q",-dro rubrc-negrc
atuado assombrosamente.

João Lima, Eurico Borjo, Ántonio
DIas, P,imo Tedesco e Âlfredo

ALm0550

Des. jI/Jedeir os Filho
Costa.

Passa nu data de boje, o ani
versario natalicio do di-tinto ma-
o, " dglstra:Jo conterrâneo, sr. esern-

bargador João da Silva Medeiros
Filho, membro la Côrte de Ape
lação e do Trihuna.1 Regional
Eleitoral.

O ilustre aniversariante que é

figura destacada da magistratura
catarinense, da qual faz parte
desde moço, receberá hoje since
ras manifestações de estima e

apreço dos seus amigos e admi
radores.

PEL05 CLUBES

Lira Tenis Clabe

A simpática sociedade recrea

tiva, Lira' T,>nis Clílbe. organi
zou, para o corrente mês de Campeonato Brast
maio, o seguinte programa de fes- leiro de Futebol
tas: Rio, 5 - Os resultados dos jcgo:

Dia 9 (sabudo)-soirée dan- do Campeonato Brasileiro de F l!-
san!e, das 22 ás 2 horas. tebol verificados, er-i Juiz d'é! Fóra
Dia I0- Torneio espcrtivo.j e Recife, domingo ultimo, foram

com início ás 8,30 horas,
Dia 24 (D.:>mingo)-cachtail

party, das 10 às 22 horas.

os seguintes:
Pará, 2x Pernambuco, I; Mi

nas, 2x E�tado do Rio, 1. Ficam,
por conseguinte, eliminados pernam
bucanos e fluminenses.

D. Catarina Amorim

Aniversaria-se hoje, a exma

sra. d. Catarina Amorim, viuva
do conterrâneo EgiJio Corrêa de
Amorim e genitora do ir. major
Olivio de Amorim, prefeito mu

;,\cipal de Florianopolis.
Sra. cap. Gentil Barbato

Festeja hoje, a sua data ani
versaria natalicia a exma. sra.

d. Hehete Campos Barbato, es

p�)sa du sr. capitão Gentil Bar
L:lto, resid-ente atualmenl'! na Ca

{-Iltal da Republica.

.Cap. Gentil Barbato

I

r
Regista-se hoje, o anlversano

natalicio do prezado militar con·

lerrâneú sr. capitão Gentil J)ão
Barbalo, oficial do Exercito, ser
vi,.do em u'lla das unidades da

Capital Federal.
fnZEm nHCJ5 t-101E:

o sr. Ernesto Souza;
o sr. Bertuiao Glegorio Pe-

reira;
a senhorínl-a Benta P. de CARTAZES

DO DIASouza;
a senhorinha Matia dos Pas

sos Je Souza.

Atividades
DO CRE'DO VERMELHO

NO BRASIL
PORTO ALEGRE, 4 - Pelas duas horas da madrugada

de ante-ontem, o agente n. 4-56, da Guarda Civil, estava de

erviço no a rabalde eh Glor:a, quando; pvssando pela rua Gomei
Carreiro, noí. u que nos muros e predios, haviam boletins subver
svcs pregados.

D .ndo cumprimento ás ordens recebidas do! seus superiores,
aquele policial começou a arrancar os papeis das parede•.

Estava o 456 uesse s-rviço, quando inesperadamente foi alve
jado por do.s desconhecidos.

O manteneclor da ordem atirou-.e ao solo, afim de não ser

Üifll!ido.

Não é ver- Srs. Funcionarias
..JS d-' Públicos da União,
ua '�Estado·e Municipio

"O Clube dos Funcionarios
Da C'ompanhia Telefonica Ca- Públicos Civis de Santa Ca

tarinense recebemos o seguinte I tarina, oferece aos seus asso
oficio: ciados;- Assistencia social,

«Florianopol;s, 4 de maio de médica, hospitalar, juridica
de 1936, llImo. sr. Diretor do jor e muito em breve, assisten
nal A GAZETA. Nesta. Tendo da dentaria, cooperati va de
-olicitado, por oficio de hoje ao crédito e consumo, colonia
exmo. dr. S -cretario da Seguran- de férias, etc.
ça Publica informações sôbre qual Todas as informações na
ou quais cs [uncionerios da C. séde social á rua Conselheí
Telelonica Catarinense envolvidos ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an
no caso das moedas falsas, pu- dares), horário das 8 ás 10
blicado pelos jOCU'lÍs Dia e Noi- e das 12 ás 16 horas
te e Diaiio de :J\[olicia daqui e

de Po:-to Alegre, repectivamente, Rheingantz
recebemos em r sposta o oficio

AZ DOS

Chapéus

Porque ouro do Brasil
(P'ra dizer a g( nte córa)
Não 'sta neste ceo de anil:
Anda lá, sempre por fóra._..

Procurem
NO SEU

Fornecedor

rÊ�iih;il
��� ��

o ouro brasileiro é
do Brasil. (1)� fi
Gazela, de ôn/em).

'

Felizmente já se entente
O tal caso desse geito
E si entender se estende
Muito e muito hade ser feito

r

CINE REX, á37 e 8,30 ho,
raso Irene Dunne e John Boles en.

-No tempo da inocencia, um

filme R. K. O. Radio.
R

--- Ocupação de Adis-

I Ababa
Continação da J a. página

iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiõallliiiiiiiiiiiõiiiiiiiiãiiiiõiiEmi,",_..��"""""",,;;;;;m;;. ;i pi lhagem.
I ...-' Nos circulas militares cal-

Por ac Ia rnaçao
j

cul�-se que a ocupação d.e �u fi,quei sem luz elétrica
Adls-Ababa está sendo Unt- E. mUlta gente tambem

RIO, 4-A's 17 horas camente retardada pelo fá to Assim 'stá... Que causa tétrica
de ontem, reunidos na sala de que o marechal Badog!io I Nesta terra de ninguem ..•

CINE IMPERIAL, ás 7, 30 da Comissão de �inanças da deseja toma-la a força, e l1ão
horas em ultima exibição-Quan-I Camétra dos Deputados os apenas com destacamentos
do O diabJ atiça, com Joan lideres das bancadas da de v21lguarda, quer�ndo êt>1
Crawford, Robert Montgomery e! maioria, o sr, João Carlos proprio marchar á frente do
Clark Glabe. I Machado, pedindo a palavra, corpo de ocupação.

disse que se ia tratar da A ocupação das colinas
eleição do presidente da eH- de E:ltoto, segundo informa·
mâra e pediu que se acia- ções de fonte &utorizada, foi
masse o nome do sr. Anta- efetuada j)or 16 mil askaris,
nio Carlos, ali presente. que constituem a segu!'Jda di-

Tados os deputados re· visão, que faz parte dos cor-

ceberam sob pahras a :::11- pos nativos comandados pelo
gestão do sr. João Carlos general Pirzio Biroli. As últimas noticias rece-

Machado, e, assim, tacita· A base das colinas de En- bidas esta manhã pela im-
OUTR05 I?ARrEm O D d Ed C t f'

.

i:!partamenlo e
.

uca- mente, o �. r. Antonio ados to o Ica a quatro e melO prensa, dizem que a vanguar-
Em onibus da Auto Viação ção està intimado a professora f�stá reeleito presidente da Camâra. A sE'guir, o sr. I-\n- ,quilometras de Adis-Ababa, da jas tropas askaris se en

Catarinense seguiram para o norte: Adelcia Nunes.de Souza, da esco- tania Carlos agradeceu e wnvoc:m flava reuniãl) para e os askaris esperam apenas contra á entrada de Adis
Amelia Matteis, Hans Cruzius, la mixla de Vigia, no municipio hoje, á taíde, 110 mesmo local, par:l se tratar da escdlha ordens do marechal Badoglio I Ababa, esperando ordens do
Angttlo Bernardi, Noemia Souza, de Lages, a ressumir o exerCiCiO do líder da maioria e dos membros das comissões per- para (ntrar na metropole I murech11 Badoglio para ocu-

Antonio Meira, Agenor Cordeiro, do seu cargo. m;1nentes da Casa. etíope. par a cidaáe .

....................................... I........gWWi��·��OVi����dWW4*,1W�'ª

fHE6Am UH5

Dr. Anjor Luz

Encontra-se, ha dias, nesta ci- CINE ODEON, ás 7 horas,
dade, o lIr. dr. Anjor Luz, abali-' "inda na téla a Ímpon=nte fantasia

zado dinico residente em Lares. de Shakespeare - Sonha de
uma noite de velão.

Tte, Helio Luz

Acompanhado de sua exma.

esposa, encontra-se, nesta cidade,
vindt,) da cap!tal gaúcha, ° sr. te

nente aviador Helio Brüggemann
da Luz.

CINE ROYAL, ás 7, 30

Acham-se em Florianopolis 05 horas, Inferno nos céus com

srs. drs. Godofredo de Carvalno, Warner Baxter e Conchita f, [on

médico do Hospital Central da tenegro.
Marinha e Euri(.O Borges dos
Reis, eng..

da Estrada dp, Ferro I i 5'IS.II.; InadASanta Catanna. III m •."ti, li '. @P;ll
..

__g_
- O Sabão

"Virgern
de e'izel &

conserva o tecido da.
am· •

..,. ,

fi luz.

Tudo escuro, tudo tréva,
O ambiente é pesado
E muito susto !te léva ...
(Quanta gente t(m levadolll)

E, no caso, é de pensar,
Que o povo... (1950 é velho disco)
Com as pedras bliga o mar

Mas quem paga é o... mariscq
SARAPllo

(le"
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