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1 Foram rec?ndl!zid)s, ao dado cêrca de dez contos de
e' "

.

•ca
posto por cOllil3n,ça ut.annne. réis d'" medicamentos rri pra- iC..ntre OS contem p;aaos corrI O
j\:? bane-da 1�3u.I.!st.a, p:rll1Zl- ça dessa cap"ita), a =:> �ltb" revet" ...... "t· ",�� e-. g ° itaFlancisco Comino, o qual, depois de se certíicar. ccrnuni- °

d de r'1 1<.IiI, ·�"�'.cl • .. ·"'5 a u'-" ,-
"

....�'��1 norl ;...neccu G sr. Léll OSJ.. I;; lv,e-I ma, (L::��ta cidade, sita a ma
. � i: � s.:.". C� a � d:\ �v � C'4.

CCl! o fáto á policia. 1 "t R 'G 1 d
.� 1

.0 r.c o; {iO rance o :JUi, da lrnpcratriz 11, 211, recebeuInspetores da Delegacia de Segurança Pessod que sq;u:- J' C x � I d 5 R I' 1 '

d(l Sr. O�1O 2riOS lv'úlC la o; aquela 211C' menda pelo va- S, � p. U:J,J, - ea rzou-se. noje, para exame e
ram para o local, constataram que o crâneo do esqueleto apresenta- B

..

Clemcnt M
_ '_ ,

.. . '&i[1, o sr. emente 1 ,3-
por Ar: timbá, que atracou, a jovens aviadores civis, que concluíram o curso na escolava uma depressao n.a regrao temporal esquerda, indicando um nr o ianni; Minas, O sr. Pedro 18 do mês passado, no -ir-r particular mantida no Campo de Marte, o anunciadoou uma �ncada ,v�dle:ta, f" l' 1 " A 'eixo; emore: adores, O sr, mazern n. 1 U lias Docas do «rnec.ting» aviatorio, que deveria ser assistido por di ver-

as prQXlml. a es OI encontrado amu .... um cartucuo vazio, PCdlO r�(J�'he; Pernambuc i.l Per:'" � � l.(p"ifp sos oficiais pertencentes à 5a_ arma do Exercito.
� �es�es usado� em espingardas de caça.

'"

"
lo sr. �ar�'osa �Lima 5Gb,;, 'I O; pi""odut�s

'"

es.avain CIl- Tortos os alunos se desincurnbirarn brilhantementeDeVido ao adeantado da hora, a policia deIXOU o local 10- 'lho' DISít"'l'O Federal o sr íxot d
'

to das provas técnicas.di d 1 f'
, , I, J \. . �', �'calXO a os e LIma vez aoer d �ter reta o, reso vendo azcr hoje, com a claridade do dia, o escava- Nocucira Pcnido: C assim '-

f' t t d E.s·t!'C ar.:. ouc receberam o «IJ·",evet- de aviador CI'\"I'ld dorv cci do i d' I" d·
1 '-'bULI! '- ,-

• 0 caixau 01 cons a a o que v I... � _. ,

mentI ta terra em re or, pOIS lu o In ica que a 1 esta enterra u um
por deante. O criterio d i re- em vez de me licarnentos fig'1ra urna senhorita pertencente a distinta familia paulis-esque e o� "condução foi adotado de continha êle pedras envolvi- 1a, a .iovem aviadora Ada I,eda Hogatto, uma apaixonada

. , ParEece, parItanto.' que edstamos abfrente de
mald� umCh ca�� um modo geral. ! das eln Jornais do Rio. el' ,s vôos a grande altura, â que se dedica, como nosmlstenoso. 4 o ,esc arecunento ,o maca ro enc�ntro. 3 ac:ra Os «leaders» sufragados I A firma Savcrio Vita, pro- Jisse, por anlôr ao sport.São Bento devera trazer ao publico um outro eplsodJO de sensaça0, roalizaram depaic: quasl ás .,' t

.

d C 1') a d.

d" d "

'dO
L,) . , , pIle ana a asa I\ om , eu

pOIS, a mltlO o-se mesmo que se trate de um SUICI 10, ou morte na- 17 horas no gabinete do "r ! • ,

I" tI
.

'I' d d) ,'-' "queixa a po Ic:a, que en routura. quem tena a I enterra o ° ca aver. Antonio Carlos "ob a pre- d'!" s: d'i ,�. A

,�. em I 1genclas para m lcar

I sldcnc!� deste, a sua a�sem- súbre o fáto.
bléia, reaf;rrnando, por indi,-I -

d Cd' F" r I !'
caça0 o sr. ar oso oe -

OI ,;ans er '10 para a caceI/_>

i'vielo Neto, �ua confiança no Imtála';0es de luz e, forçi'l, aumen- pl.bEca da viginha ciJaJ .. São ]c>
".,r. Pedro AItel'.(vo. los ou reparos em Il15talações ele-, t' d A t V' I'0). se, o scn CH�'la o �!gus ° Ifg-: I-
a sr. P'�dro Aleixo

agra-, tri,cas
p,ua qualquer fim só eleve-

no Milrt;w, proce-lente de Var
de(.eu, em bn�ves palavras, reIs _fazer �om a «Instal�lbm de

t:selW,
E foi marcada nova reunião Flonanopohs», Rua Tr:1J3no 11,
para hoje, <i; 13 horas, para I a única especializada no gener?

O fEr. JU,;ti10 Brito, funciotFl

se decidir súbre o preer:chi· e que trabalh, li a F' <;:05 vcrdadcl- rio nostai, comun:cou á policia
ADDJS ABEBA, 5 - São realmente indescriíiveis

menta dos demais lugaícS ramente modlcos. ':jue, ontem, �U!l filha �enhoriuha Par t �l 'gran:a particular Si be.nosas cênas ocorrida!: ontcm nesta capital. Deante da noti-
da Mesa e sôbre a composi-

------------- NeL;lda Brito, d.! I Ó anos, foi, \cr �ido promovido ao porlo decia da aproximação dos italianos, a população se entre-
[) � i fJ ('.omo de costume, assistir as au- '1 ' . 1'a-o das comisso'�cs p'rma
'

'�n�.e 'JY'lIi �f�� capl130 co exercito naClfna'. oglJU à pilhagem. As casas comerciais, as repartições pu- nente::;.
. . �

-.

aíljIiU_';'�.;;;r;
.

lU íit� Ias da Escola f\)'o imal Primaria, nosso di�tinto conterrâneo . Daviblicas, a Alfandega e o Tesouro foram invadidos por ,_ I �.�''''� �"l;�;,,$!l � 1Bl �1!.
..
'!!'" anexa ao grupo São José. Tro,nrlDwoky TauJois.verdadeiras legiões de homens, armados de fuzis e re- O c.. ;.;� !=)O

I. �* !'l'A iiUJl "�..;.. "" V;;-aI T.:udando seu regrnso, averi- '
__

vólveres, os quais, realmente alucinados, se entregaram rn a r i:'� nh� nse Jl @r 1:1� � i 5r�a fi guou o seu pae <:jUç eb n'io ha� As bombas «E!mo 25» de
'i ao saque. via ido para o CJlegio, não tornan- alta aopiração, denominadas «ca-

�, O aspécto nas ruas �ra desolador. Varias pessôas nas ioãos do dr, r.�ro, 5 - Como foi h'l. t-em- do, até hoje, ao seu lar. 'seins», conjugad.:ls com motôr
mortas. Outras feridas. Outras, ainda, mutiladas. Luís Gallotti \p03 noticiado, a AS30cíação Bm- A policia tornou conhscim2nto, emp<>que.10 2iametro, (o qlie lhes

No Tesouro, a luta assumiu aspécto iiJ;pressionante, RIO, 6-0 ministro Bento silt:ira ele Impren5fl, em sua últi- pCrililk serem localizadas em pe-
A guarda, armad::l de metralhadora, procurou conter a de ?aria, como relator ào ma (lsserr;bl�ia gerlil, r s0lveu di- ,; ,U---�--.....fI----- q�l:-n0 espaço); to.mam uma insig
multidão enfurecida, Mas, após violenta rdrega, tombou caso maranh::nse, soiicitou, rigir se ao ministio éh Fazenda, n CD ri?Jl uO I mflcante gU3nhdaae de corrente
'Jenc!da. Os assa!! antes cortaram a� mãos dos soldados ontem, dU presid2nte da solicitando-lhe reconsideração do � -rIJ Si i i" el�l:ica, ma� ,oferecem resultado
e passaram sobre os seus cadaveres, conseguindo a00· Côrte Suprema a designação I deS?3Ch3 que obrigava 0S jorna-

W' efiCiente, pratico e seguro.
derar·se dos stock.� de ouro.

.

de um pr�cur.ador «ad hoc», Ili"t3S
ao pa6amtntl) do impo�to ouvida por tJdos os v, S, puderá obtê-las só na

Á. legação turca tambem foi alvo de ira da popula .. para funCIOnar no prr/ccsso d� reada, florlanopolitanos «lntSuladora de Floriaflopolis», á
-ção. Luta sangrenta, que culmit,ou no sacrificio de doze' ele requisição de força fedc- Cumprido cs,a resolução da t{JR Trajano 11.
homens. Dt!ante do revés sofrido, os assaltantes se reti- r(ll feita pela Côrte de Ap,:, ,:ni'emblé a, (I presídentf' da A, O sr. Jooé G:;li:l:1:, ativo ag\�n'
raram. lação do Maranhão. d, L oficiou áquele titdar sôbre te, ne�ta capital, das conceituadas

Os estrangeiros foram couduzidos para lugar seguro, O sr. Edmundo Lins no- o as,un!o, recebendo logo dó �r, ,Lojas de Generalidadt's Elétricas
Nada sofreram. meou para o cargo o sr. '::OUZ& Costa a comunicação de Ljm't�das, querell,lo pro�orcionarOs saqueadores incendiaram 03 depositos da estra- Luís Gallotti. que df'scjna tel a respeito um aos florianopolitancs o e,plêndidoda de ferro francêsJ de P ddís Abeba a Djibouti, causan- Nt.ssa conformidad2, os 7' vo cntenc];m nto com o ,r. He.f- eosej l de ouvir noti::ias ofi·::iais da
du prejuizos calculados cm muitos miihões de franças, autos df�ssc processo foram, t. 'rt M: )St.:', o que p:-.reCe c\:'1 C:ap;t�.1 d', nrpuhlica, o"g"oiwu

Duas investidas fizeram os atacantes con�ra a lega.tl ontem .mesmo,
remetidos (lO I ni(;nJb,�r

n.;,
�,' acha inc!inach a, a rele',) .m;sscio, p:o Java Jornal.

ção f�al1cêsa, onde se ençolltravam o minhüo Bonaru e dr., Luís. G;:lilotti, para OSj'ua.il wlllç?o fil.'1oravel ái iustasll:]íi.Hia'j)c:1t�.,ás 13.-l5, hora:;, da
sua esposa. deVidos fms. pondera�ões da classe. .IHora OfiCiai do Bra�lIQ.

Uma mulher das vizinhanças eslava no inferior da grande
chácara, colhendo lenha e gravetos, quando, teve em dado momento,
a atenção despertada para um objéto branco que aparecia á llôr da
terra.

VO'S··�·q .." .

"'i ° ,<,,'

Com o auxilio de um pedaço de páo procurou revolver o

terreno, para descobrir o achado que lhe motivára curiosidade,
Não lhe foi dificil a tarefa, pois a terra, fora, afastada

pidamente, deixando ver logo um ci âneo humano.
Apavorada, a mulher correu á procura do administrador

chacara.

A CAPITAL ETIOPE

ENTREGUE AO S QUE
-------_._------_._-----

F'romoçôes

'.'

Foi merecid .Ilüente I�romovido
ao po."to c!e C3 !Jitão-tenente avia �

dor, Francisl.o Teixeira, atualmen
te sfrvin::lo Ila b3�e naval d�
a1 ação da He',sacada, r:esta Capi..
tal.

Ao dig!1o púiclo enderrçamos
as no:;sas felicitações peh :,ua jus
ta promoções.

Delegacia
Fiscal

f-':jlrocesao
despachaao
Autu n. 3 de 1936, da cole

tOiia de S, Bento, contra Paulo
S"ilmer-Julgado procedente e

!'nposta a multa (�e 100$000.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o terror tornou-a

.,», ,- '!-f---::': ���: .

. �.� ","

Longe das bôas emoções com

�! referência, á musica de operas,
nós, insulados nesta terra dos oca

sos raros, vamo-nos consolando
com o registrar fátos que se de
senrolam no terreno dessa materia.

Assim, sem podermcs ouvir
uma opera no original, ouvimo-la George'l A. YakeJ, de

58[
crime f1amejalam de odio e de gando assim intimidar o persegui

pelo radio. E já é alguma cousa, anos, c?nstrutm aposr:!'ltado. e. ri· seus labios �xp!o _1iram as pala- dor. Mas este continuou avançan

pois si não íôra essa musica encc- co, sentiu-se nadando em Ielicida- Vias de maldição repulsa: do como uma fera faminta e dis-
nada como agua poiaoel, si não de, ao desposar Nancy Randolpl->, «Esse filho não é meu! Não posta a devorar a prêsa.
fôra essa musica mecanizada, não de 24 anos jovem mui formosa póde ser meu ! Tu me traiste! O perseguidor estava agora de
s sberiamos dizer cousa alguma e pertencente á melhor sociedade f.stá tudo acabado entre nós» ! pê junto á mulher acocorada de ,Icom relação ao assúnto. de um dos Eitado3 do Sul da Retirou-,;e precipitadamente pa- medo. Esta apontou o revolver
A I·· d America do Norte. t t f I'gora estamos no untar o ra o qua ro e se paz a arrumar a con ra o oco. u[�InOSO � aque- I

inverno. Apresentar-s�-ào, pois, A dilereaça de 34 anos entre mala. Pouco depois abandonava la mão que jamais manejara um

Ias oportunidades das belas audi- as idades dos nubentes não era a casa de pedra: anunciando com revólver fez disparar o tiro. A IUl

ções de lindas e modernas operas.
muito visivel, pois Yakel parecia voz dorida que ia [:afa a cidade apagou. e o ho.nem tombou ao'

E é Buenos Aires o nosso gran-
muito menos idoso do que real- de Rheno onde trataria. de obter chão, junto de Nancy. Ide Teatro. mente o era; além disso era um divorcio. Era Gear6e Yakel!

E é Buenos Aires o nosso
homem bastante experimentado, Nancy ao ouvir a porta fe- Nancy deu um grito e perdeu I«Scala de Milão» ... rico e ajuizado, coisas que pode- c�lar·s� violentamente atraz do ma- os sentidos. Enquanto isso a sra.

Em materia de bôa arte musi-
riam perfeitamente fazer a íelici- rido, tombou desmaiada Sua mae Elliott havia corrido para a es

cal, digamosa verdade, a Repu- dade de uma jovem de 24 anos. correu a reanima-la, trada a implorar socorro. Quan-
blica Argentina nos supéra; não O marido nadava em ventu- E assim para essas mulheres do voltou a policia já havia che-
-sabemos si tal fáto seja devi. ras, mas o monstro de olhos ver- abandonadas por quem lhes pro- gado e Nancy recuperara 'os sen-

do á oficialização que lá se dá des o espreitava para, no mo- via a existencia começo-i um Íon- tidos.

ao Teatro, pois que o Governo menta azado, lhe transformar ° go período de aflições, pnvações Seguiu-se a rotina do inquerito
Idaquele paiz subvenciona grande- paraizo nam inferno de ciumes. e medo. e processo. N 1I1cy norrou sem re-

mente as temporadas, não sabe- cheio de dúvid�s e suspeitos.
. Estava� sozinhas num imenso cei� o quanto s�. passara e � lei I

1110S mesmo si essa superioridade Nancy provinha de uma anti- casarão Isolado no campo. A I decidiu que seu Julgamento so se Iseja derivada de haver em ga familia do Estado de Virginia·1 noite as trevas envolviam a casa' realizaria dep iis que a acusada
\

Buenos Aires aliás em toda a
Fez SUá apresentação na socieda-, e as duas senhoras quásí morriam desse á luz a criança. I

Argentina, uma enorme colonia de em Washington, onde as jo- de pavor. Nancy não passa'ia bem Assim as autoridades esperam!
italiana. vens são tão linda, corno &5 cere

'

e para agravar a situação, Yakel durante três mêses, até que Nan- J'
i1.1as, sem cogitarmos dêsse jeiras que engalanam as margens I as deixara sem qualquer recurso, cy se restabelecesse do parto.!

«porquê», temos, entretanto, a
do Potornrc. Era tão frágil e le-, O medo e a incerteza do futuro Submetida [inalmeute julgamento,

certeza dessa verdade: estamos nínil quanto Yakel era agressivo I as apavoravam. foi absolvida por unanidade,

nós aquem da Argentina, em ma'
e prático. Ele corneçára sua vida Decorreram semanas e Nmcy Tanto as autoridades policiais:

t eria da Musica. ::Icdicando-se a construção e [íze- I não obteve nenhum� notici� de c?mo as judiciarias foram de opi./I '

» " «
ra uma fortuna. 'I Yakel, Supoz que ele estivesse 11l�,) que Nancy não teve a me- i

Fbrianopolis não podendo ou- Mas, os homens que envelhe- em Rheno. nor culpa no sucedido. Se houve I

v.r as belas operas DO original, ira cem ao lado de uma esposa jovem, I Certa noite os terrores das duas alguem culpado no casa fOI o

• 1
•

I di
.

as
são aptos a perder a confianca em i mulheres se J'ustilicaram, Ouviram proprio George Yakel.

OUVI-,as, pOIS, pe o ra 1O, •••. SI :$

I
descargas o permitirem. si e logo começam as cararninho- passos ao lado de lóra da casa O delegado chamou a atençê e

L' "

'I Ias a se desenvolver em seus ce·1 no ermo. Alguem espiava atravéz para o Iáto de hav. r sórnente "�"'_"'V=�"::I&>"_" __�'_"'_ _'-.r_,,,,,

L Jd sera a guma cousa.

febras, por mais esta�eis e segu-, da da vidraça. Era uma cara de duas balas de.flagra-Jas no revol- conhecer sua filhinha. '�ecor�i)u- �f�""""'''''''''''''''''''''''''�--'''
- .....-..""

SEBASTIÃO VIEIRA ros que ;stes t�nham Sido. homem! ver, o qUI:! VInha corroborar ple-' se ele tudo quanto êb lhe dissera � Flavio Fer rari

1Vlotores eletricos de absoluta
Yakel que Já fôra casado uma I As mulheres apagaram as Ju- namente as rteclarações de NancÍ. no dia em que se casara � dos � e

confiança, PT:)duto da afamada �ez, .�inha. :p�lf\ant(), experiencias
I z,es

e

dse abaixaram, encolh�das �stll' dissera que havia dado um projétos de duradoura felicidade �,� Nadir Amaral Ferrari

"Siemens", V. S., os obterá, por
a VI a �o�Ju�a. . de:ne _:) a um canto, susten o a tiro para '? ar e Olltro contra a

I que
então havia arquitetado. Tu- �

preços sem concurrencia só na
Um dla,a Jove� ;sposa sentlu- respuaça? lanterna cl�Ja luz a �fusc",�a. No

I do isso .miu tragicamerrt " dev0" _� participam aos parentes e

«Instal",dora de florianopolis» _
se transb.ortante de Jubilo e. ternu.-I A sra. Elliott tomou enfim C0ra" corpo de ;Yake!, fOi efet;vamen- rado pelo g�rmem terrivel do ciu- @ pessôas de suas relações

Rua Trajano. 11
ra. SentIU que dentro de Si palpl� gem e correu ao telefon� para te encontrada s�mente um� bala

me, o monstro que os literatos lti o nascimento de sua fjlha t

tava o germen obscuro de um: chamar a policia. Mas os fios ha- . gue lhe pr0dlJZIU a morte Instan- dizem ter olho3 v.':rdes... � MARIA AlDÉE.
novo ser! Ia se� mite-! � logo i viam sido cQrtados! Correu então tanea.

. . Que drama angustiante, ql e
�

correu a comUnIcar o felIz. acon� : ao andar superior para buscar o A sra. Elhott que Vivera com paissagem dolorosa não perturba �
tecnD.ento ao espo.so'. acredIt.ando II, revólver. Trouxe�o

..

e entregou·o a o ca$al d.u_r"nte os anos que dJ-

[dia e noite, a visão aterrorizada �
d f I Y k I �l����������

�ue ISSO � torrtana am "a mais e"1 Nancy. Esta revlstIu�se de cora- r?� a unJao re atou c�mo a � de Nancy! V. S. precisa modificar o Sf

Itz e confiasse no amor de sua I gem, d.isposta a �efender-se. I vIvIa. procurando motIvos para I E o seu almejado 50:1ho de mo�or monofásico para trifàsic
mulher. I OUVIram U!l1a VIOlenta pancada suspeitas, bastando·lhe os maIs encantamento e felicida Je de ou fazer nu"o enrolamento? Desc

Mas, ó de�epção! Yakel fi� I logo segu�da do barulho de vi- futeis. i_ucidentes. J
amavio e doçura, de belela' que a concertar qualqu�r apar.::lh

X:lU-a com terror t! pa3mo. Em seu dros Espatifados. O homem ar- Dlarnmente Yahl wbmetia a só o amor conciente oferece à elétrico?
coração não brot0u sombra de rombara a janela e entrára na esposa a um minucioso interroJa· vida' Ent- I b '

'-omoção de um homem que re- torio, pedindo-lhe contas de -:0- A·' O h I b b f I taOd' emd r.ef-sJe .

que ISO
b' d

casa. . t (! o ar ai o e arçante.. «nsta_a ora e OrIanopo IS»,
ce e a grata nova e que vaI Mãi e filha correram a s�-;- mo passára todo I) tempo em que A! se l'IJancy, aquela figurinha I única no genero poderá atendê�lo
ser pai d d d @le estivera fóra de casa. b I d I

.

con er no jdr im. procuran o re- às e ta e pa�saro assustado, poso com serviços garantidos e
No seu coração de velho, ape� fugia atráz de uns arbustos. O in� A sra. Elliuu :nsistiu em afir� suisse o dom dos, mag0s do Orente .. preços modicos.

nas tomarar.J como repentinamen� vasor seguiu-as até lá. Começou mar que oio havia o nemor funs E nunca teria entregue o seu Rua Trajano 11.
te as s,uspeitas subconsiciente e re-

a prGcura-las com o jato luminoso damento para o (iume insen5:lto cora::;ão, oferecido a sua alma a

cusbu·se a adnlitir a verdade do de uma lanterna eletrica. Cada de Yakel e que tanto êla como Copido diabolico e fatal...
que Nancy lhe viera comunicar

vez mais se aproximava a luz até a filha baviam empregado todo· Que' de tormento e amartitude
com tanto prazer. Os olhos da-

que levou em cheio sôbre Nancy. os meios para que Yakel S� li- não se povôa o seu espirita quan
quele homem desvairado pelo A forte luz a cegava. Não po- vrasse de tão funest'!\ mania. do puder rever no seu primeiro

dia ver o homem que segura \Ta a Tudo, porem, foi em vão, sen- filho, a fj sionomia, os gestos, as Rhe in9antz
lailterna. o coração batia-lhe ace do frequentes ali acessos de mau atitudes daqüdes de quem s� fi�

,leradamen�e e o tercôi' quasi pa- humor m�tivados por aquele o:;iu-I Zf!ra esposa e a quem matara O
impossibilitada de agradecer pessoalmente a

'

ralizava os movimentos. me doentIO. inconscient�mente !

todas as pessôas amigas, parentes e impren� O homem da lanterna avan' Assim Nancy foi declarada I Como a vida é tão -tragica ...
sa local que compartilharam da sua grande çava cada vez mais para Nancv. isenta de qualquer culpa. E Nancy em seus desl'anéo�,
dôr pelo infausto passamento de seu ine3q ue- Qm ndo estava a uml\ peque,na dis- Sentiu ·se feliz ao ser restitu�di em sua,;' cÍSffi<1S, ainda sente o

cível espôso José Ribeiro, apresenta, por I tó.nc;a, Nan:y levantou o revólver à lib�rdade, mas mostrou se pesa· atormentaeo clima da sua felici-
meio deste, ÓS seus sinceros agraciecimentos. I e disparou um tiro para o ar, jul� rosa por Yakel não te� podido dade tão eféml':J li e doI, rosa.

A tlf'l\agica cilada que
a um marido

o destino
ciumento

arW4au

E' (:( marca mundialmente conhecida cerne' arnais
l, .. �. �.

satisfatoria, tanto em material como em taerícação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimento, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE:

PMIL.IPS
E' QUALIDADE

ü'tlme emprego
de capital

Vende-se ou arrenda-se, por longo 'prazo, em Floria
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE·
LA. Tarribem se [az identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliaria completamente novo, instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de�se ieti
rar para tratame.. to de SW\ saúde, Para informações diri
jam-se á Páulo T. Posito, praça 15 dr� Novembro na 24.
florianopolis .

�fpolis., 3-5-936.

!�VIS;ITEM "A CAPITAL."!
I

..------.------------------
__�

roupas para crianças, possuindo variadissimo

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquinas da rua Ccnse!heiso Mafra com a Trajano

Será pedida
a !n\ervenção federal

no Maranhão

Rí,) 5 - Assim que a Secretaria
do Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral expeça o atestado de le·

gítimdade dos deputados marnhen
Sf:S, conforme rc:solven, na sessão

de hoje, os procuradores daql1eles
deputados, que são o senadorWal
domiro Cardoso e o deputado
Godofredo Viam�, subirão, hoje
mesmo, a P::tropolls, afim de soli�
citar do presidente da Republica,
e'l1 nume da Assemblea do Mara
nhão, asÍntervc:nção federal naque·
b Estado.

Dr. Pedro "de Moura
Advogado

Rua TTd�_"..:_!__(sobrado)

AZ DO

Chapéus
Procurem
NO SEU

Fornecedor

.,.

I OSCAR CARDOSO

EUlilia Jorge Ribeira,

Elegantes e lindamente
e abundante stock

padro�adas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fA- Florianopolis

IAccacio Mo-\
/eira tem seu escrip-

tÓI io de advccacia á rua

Vis conde de Ouro Preto

n. 70. - PhoHP' 1277.

I Caix i Postal, 110.

,-------------

'''ir, Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
'17 horas

rr. Pedro da Moura Ferro I

Dr Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

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

Médicos

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

IErwin Kreuter)
Esplc2allala em cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
jano N. 1 e. das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

�
I

I
Dr. Caetano

Costa Jor.
Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Teteíone

I Dr.ArminioTavares\I-
Esp'Jclalista em moi, Biias de IGAPGANTA- NARIZ - OU
VIO >S-- CABEÇA--PESCOÇO
(Pcrmnôo pz lo faculàaàe De

mlZõ·rina �\a Ui1iV�r5ioao� 00
Rio De Janeiro. Ex-Inter-no,

I por .oncurso, ào Hospital oe
Pre .to 50( orro e Da Assisten-

I CIO !ublira 00 Rio àe Janeiro.
ror alguns anos De pratica nos
se Iliços especlcllzoõos no Pro
fI" .sor 5anson, no Rio àe Ja
r. ztro-ric Policllnlcc àe Botafo·
ga •• no Hcspltnl DIZ 5ão João
esctleto ào Lugôa e uo Hospital
'5affré-·auinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade Ide Florianopolis. \ [Gabinete adaptado para ,

exames da sua especialidade e

C(C Limitada 5'(. ala. com sala de cirurgia propria.C(C. Aviso Prevíoôj, ala. Consultas diariamente no
Prazo Fixo g.(. ala. Hospital de Florianop )Iis.

I RESIOENClA Hotel La I
'laCHOla. SIMONE I. A'I

Porta-Fone part:cular 12461
LIVRARIA MODERNA �����������r;;;-=:�,

E' QUAl..I DADE t
run�a�a em JBBEt

8 r.�8�
AUJusto Luiz Gonzaga � 1-1---«----Rua FelippeSchmidt n'

�tI
em nome de meus país"" . S=n·ger Sen.·ng Mach;ne II'Consult.-R. joão Pinte 13

I �� II ..
Telefone, 1595 r.lxapastaIJZ9Tel. auto 1004 � Admar Gonzaga e Ma- �

Comp�ny ICodigo Ribeiro End. Tdg. � ria Conceição Gonzaga, � tAlConsultas:
SIMONE � participa aos parentes e �

Idas 15 horas em diante j H amigos, que tem mais � Agencia de FLORIANOPOLIS
Tvpographla, Estereotypla 1 ji� • -

'h t ��enc:oOernorilo, C?autação, Tro. � � um irmaosm o, que 0- �, bolhas em Alto Reieuo etc. �

til
mou O nome de ARMAN- ���������������������-;;;;;;;��������;;;;�- � DO LUIZ. �

h . ijAtenção I L�:�!���!��J

I ricílca:
.--

Atende na Maternidade
até ás 8 1)2 da manhã
e á tarde =Consultorio :

ANITA GARIBALDI, 49

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Oh'ator da Maternidade
Madlco do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

Dr. Miguel
S·t:>abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

RECEBE DEPOSITOS
C?A6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

Yaurt da
Granja

------------------.---------

--------

afamada
Zina

Este prodl�.Jto acha-sã
novamente lançado a
verlda nos príncipaís 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 Devolt.:tas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-pol Alcides
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da2Revolução de

� At N'
I · ençao.
rI
I

Lima

1835-por Apoiinario
Porto Alegre

Fontes compendiadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal-
1n3 Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

..

I Oficina

As bombas «Elmo 25» dê

alta aspiração, denominadas «ca- �__iiiiiiiõiiiiiiliiiiiiiiiiiiii.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíõiiiiiãíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiõiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiilii!
seitas», conjugadas com motôr
em pequeno �iametro, (o que lhes Deseja consertar o
permite serem localizadas em pe seu rádio? Procure o

queno espaço), tomam uma insig- sr. Bouzon, á rua Felippe
nificante quantidade de corrente I Schrnidt n. 20. que será ple
elétrica, mas oferecem resultado namente satisfeito.
eficiente, prático e seguro. II���������������������V. S. puderá obtê-las só na

I«Intsaladora de Florienopolis> , á O't18mO ftmpregoi{ua Trajano 11. '"
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trdjano n. 1 (sobrado)
������r#]����
� �
1i Flavio Fer rari �� e �

i Nadir Amaral Ferrari � ,

� participam aos parentes e �
� pessôas de suas relações. 1I � o nascimento de sua filha �,
� MARIA AlDÉE. �

,

�������������������� �
.

Ultimas edições da � Fpolis., 3-5-936.

LIVRARIA DO GLOBO �

RECEBIDAS PELA I.lVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

XAVIER
==D E==

Antonio Xavier
LAVA-TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua CemsalheVro �12fra N. 100

FLORIANOPOLIS

T,-ansferíu-se para á rua Tiradentes
N. 8, a casa

"A Preferida"
onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico em gerai ...

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

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

� VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA f • •• �
I A Casa A Preferida I
� APROVEITEM ! �

� RUA TIRADENTES N. e �r" (AO LADO D!. DIRETORIA DOS CORREIO::> t: TELEGRl\FOS) ,

��
.����� ����G

E' a marca mundialmente conhecísa c.m':,�a 'mais
satisfatoria, tanto em material come em íaertcação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendímerto, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

1=»1-11 L.IP.S

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

A. A Abdú
Representante

Vende-se no distrito de João
Pessôa,

.

a peq�ena distancia
de Flona'lopohs, uma casa

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

de capilal
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 Capital, com 39 quartos Sem pensão.

Mobilia: io completamente novo, instalações san.tá-
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de se leti
rar pua tratamento de sua saúde, Para injormações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 dj Novembro nO 24.
Florianopolis.

..�I
I
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A GAZETA-Florianopolis

Ap'entesf Sub·Agentes e Reguladores de g.IfO: rlas em

c:� Brasil, no Uruguai e nas principais praças e8�rang�Ln:!s.
_ ........��

• Agentesêm Ftorlanopol is :
•
• Campos Lobo & CI'- ��
o

a.
�

a Hua Conseiheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa- Foetal. '19 ;��
• TELEFONE N. 1.083=fj,�Jf�LEND. TELEGf�AFICO AlLIA!vÇA /�
• R

• Escrítóros em Laguna e ItG�'Jijal ��
• m
f.. ,Sub-Agentes em Blun'ier�!au e Lages '''\ f'iua Felipe Schmidt n, 2 fj
G (�� ,�.�

'('/O r.=, ",' , ,"", r.�", 'Ci'
1.

(t••o••••e$-----�- ..�-------�.G��.OG�� ··����·���·�----------O�.�'���

..�.a���_��� � �.�,(''-êll�,''''V�o/���r;:Y."'''''�
U���'iíli&�� .-----�"f���'(;'��t..�:�"" �I(:, . .»

�
Atentae bem! I

�i
* -
� Ww

fi'l•
A· Ma _� � lQ1 ;J�

I genc�a 11f�@eí�er��'�f� ��i �� ,/..;,_ Ms �:
�,

blícações, com séde em São Paulo, �·r
é autorizada e fiscalizada pelo G�JV:f�� no II

o
Federal e possue a carta patente na 112

��f

!;.orrnídaveís lorlelos proprlos, tres veZlE1!

por lemana, tedas as seijurn·
das, ter',ls e sextas·feir2!s,

Extração com globos de cr1sial.

A ."TláX ima lisura e honestidade, pOiSlj OI SOl'·

__i_DiOS "' """?' pelo po:_1

._----_ .•

Companhia "Aliança da 'laia"
FUNDADA EM �a70

seguros Terrestres e Marítimo
Incontestavelmente a PRIMEIRt-\

CAPITA L REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM íDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 193�

Brasil
9 .000:000$000

38.000:GOO$000
18.170:403$540
í 3.-496:912<;949

2.436.014:063$157
4.183:406$506

iOlOS os Estados

t�--;l��l���;Ã')) �R;S�;:=IP;:�ln "

',� fr' ,Redator- eerelar o:

I
:' ! J

< '"', ��J n·· � Oslyn Costa,
t:L.. U <» iólJ.' �

�._=���""'- � COlaboração:

I� DR. SIPPEL Dr I ]!iACHADO I �NãO será devolvido o origina]�t,

Clinica e pro- Especiatlata I publicado Ç,u não.

1 �. O coru-tiio expresso em arii-
� tese geral erri lTIO� se-as

I,'E"�' go de coUrbcração, mesmo soli-
da bôca da bôc ':;,. citada, não imdica em respon-

.nn"""'-'lnI!""OP" 41>.. 'I!;o J - r � 11 sabilidade ou endõsso por parle"fIU'J..,,;:o,OU .I "'..... 'UI' ....... 't.I.J'n«:�H) rse]&n C.Ol'
�,�.� ""a Redação.

RUA P COUTINTIO 08 ('��NSni}�'O}RIIO: "I'

I Ii O I��

II T.J.: 724 (mao",1) I RUA F, &CHl\!lDT 38 '\,ç- \ r--"'_,,,,_,,,;;_ • .-s ... -� ....�.'- ......._,.._ ..�-�_ ..-:� ,J�l''i.;''_.I« ��"!\W�1l'P���m'm-�-i'fl'J""'.��\-4'r��.•�4· ..iJt:.t'��·'
";41' �.

",.

.. :..--:� t(?j-, ------ _

..... .JP��,�._

Assinaturas
ANO
SEMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM, AVULSO
ATRAZADO

44$000
24$000
12$000
4$000
$200
$300

APERI : lVOS E
SAI,GADOS

RIO

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos Illl»

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Js§ro Callado.

Redaç�o, Admnlstfação
e Oficinas

RUA CONS, MAFRA, §,
Fone, 1.656

Confie a '" xecuc,' o de seu projeto
J! um born arquitéto.

ESTANIOS EM ÓTIMf\S CONDiÇÕES _PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicas

Agentes··ccrrespondentel
Porto Alegre - Dr. Ar+onio

Bottini
Curitiba-Petrarca CaIlado

NO ,ESTADO DE SAN'(A
CATARINA:

Araranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Pae;;
L\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
B1umenau - �Aartinianl) Hilario
Bom Retiro_:'_Joaquim Simões
Canoü�has-P.;dro Torres

Cruzeiro-Ofvaldo Pereira
Curitibanos - Enedino Rosa
Crescíúsia - Dinorah Alves

Caminha

Treska Jr. & I\�otta
F)ti'.M/",[;OS PELA t.: 1lVERSIDADE DO

DE J!�I�EIRO

..
- . �

Joi!1vile-Xavi:r Schenk
Lages-HosSí::ldl Neves
Laguna-Francicco Chagas Ma-.

chado
Mafra-Pompilio Claudio
i�ova Trentô -João José Arche
Orleans-Edgç,r Matos
Porto União� Hem icio Miles
Rio do Sul-Aristides Melo
São José-José Co.ta Vaz
�. Francisco Guaracy Goerreseo
São Joaquím--João .Palma
Tijucas-Osvdldo Ramos
Tubarão- .. Tccl.:Juim Faracc

";'-.' r.
.�.,�--� ...... -,':.. , .. :�_..,.,....".'

- ,�
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A GAZE'TA-Florianopolis

j� A Gazeta

Accacio M�_I
I..

�J.i,

J e I ra tem seu escrip-

tó, io de advocacia á rua

ViS:OI1t1e �!e Ouro Preto

n. 70. --- Phore 1277.

I Cai.>. t PCls�aJ, 110.

Dr. Fulvio Aduccl
Advcaado<::>

,/

I. Rua João Pinto, 11' 18

(sobrado)

D,��, 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas -

ler. Pldra do Ma.ra ;erral
Advogado

Rt!.J Trajano, n' 1 s9brado

I Telephone n" 1548 I

I· Dr. Renato=
=:::::Barbosa== I

I
!

R.· I

ADVOGADQ

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

mâdos para o interior.

Aderbal
da Silva
J\dvogado

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

Dr

Médicos

I Dr. Ricardo I
Gottsrnann

Ex-chefe da :;ljniCt:i do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indól'g Burkhardt e Professor

!�rvvin �reuter)

Elpeclall8�a em cirargia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças dllS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
jano N. 1 ti- das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1{2 hei as.

T�LEF. 1.285

R�SID�NCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TEL�F. 1�131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

Indica:
(Compílação tlf L. Nazareth)

I�istariaI
---- ---------� I

I Ó�'"P�nllinio Tavares II
F�p f�i:a!:s�tJ om mol�9tias da IGAFGANTA-- NARIZ _' OU-
VIDI >).-- CADEÇA--PESCOÇO DIA 2<; DE ABRIL DE �1936-5. PEDi10 DE VERONA

PelaWN "'_'I:,,,,",..._-_..__......._IDI_...�""...__.._""'�....f"!'

Banco de
Crédito Po
pular e Agri-

� d
(f, rrncõn p«!« facul,:laol2 012

I II COma e San- meê) rina [Ia Uniul"r5iêlao12 ào 1539-Nascimcnfo de Jorge de filbuallerque-Nasce
M � I I

Rio 012 Janeiro, Ex·intl�rno, 'j d d OI d P d

I'
t� C'"'" �.l rã' � "�'!i r;na' I por :onr_urso, Co Ho�?itc;rl

ô

e
na ci a e e in a, e n ernarnbuco, Jorge e Albuquerque Coe.

..ao � '" � SUl . , Pro .to Sm 0[';'0 e õo. f-:55i51en- lho, primeiro donatario daquella capitania.Foi um brasileiro de gran-

" da !ubiica 60 Rio Õ2 Janeiro.

(Soe Coop Rcsp Ltda) rOI' alguns anos à .. pratica nos
de valor, como se �v� pelo q'le delle escreveram Pereira da Silva,

�I·
. w s-r , • • j� 512 ulços l"specializoi"05 no Pro Joacluim Manoel de Macedo e Teixeira de:: �v'Idlo.-Jorge de Albu-'

i-I,�,' II ��a Tn:;.K2iiO n. 1�
1'" 50[' Son50n, no Rio de Jo- hg r zlrc--ric Polic!:nit:a à .. Solaro. queque ac ou-se na celebre e desastrosa batalha de Alcacerquib r,

� (Edificio próprio] -jo -- no f-1ospitol àe São João em Africa, ferich_ 11 4 de agosto de 1578, na -lUal succunhe o ci-

j I�
13ati',jo cJ::J Lngôa e 110 l-io5lJiíal II

N
(;:jatfl'é--6uinI2).· va eiroso rei d. Sêbastiao, com a fbr da né)�)[cza do seu reino, coa-

� Capital 136:700$000 Chefe cL� clínica e cirur- ; tribuindo o Brasil para dia com o seu contingente do imposto d:

j � Reserva 56:424$498 gia de ouvidos, garganta II nngue; e muitos brasileiros, como Jorge de Albuuueruue e seu irmão

1':.,'
RECEBE DEPOSITOS nariz, cabeça e

o

pe�coç,; Duarte, o primogenito. pagando ur.s com I.l vida � terneraria aventu-
I ::0 Hospital de Caridade ra do joven rei, qUt: lá hr:ou ... outros, cahinÍo prisioneiros e captivos

í?A6AHDO 05 .;C Flotiaaonolis. dos mouros.-Q nosso il1ustre compatriota Jorge de Albuquerque,
SEGUINTES JUROS: ,'I Gabinete· adaptado para

1
commandava uma coiumna de cavallaria, e no momento em que o

I Cle Limitada S·[. ala. t i exames da
1 sua. esp�cialidad� e imprudente d. Sebastião, tendo o cavallo atravessado flor uma bala

elC. Aviso Prevíoôj. ala.
com sala ne cuurgia propna. inimiga, ia c=hir em poder dos infie!3, este bravo pernambucano, gra-

_I Prazo Fixo 9'[. ala.
Consultas diariame:1te no vernente ferido e coberto de sangue, d:1 o seu cava'[o ao rei.e pouco

H0spital de Florianopolis. depois, cahe prisioneiro dos serracencs, e com elle seu ii mão Duarte.

��LICV;ROA:R7IASMIMofJD·�E·ER"N-A����I;'. I Po�;���;;�:;,'�c�1�;ei 2�� I ::r:"d:o:�;:.t:�:,cd,�;:;i�d: �'�'�n�:ijd:oc,;�'v;.::�,,�:6.!::���
, consentiram no seu resgate, a peso de ouro, fi :ando sepultado na

�:erra do caotiveiro, seu di!r,no rrrnão, qUe com dl� cahira prisioneiro.
funOai3a em 1886

��j =1 �?2 E �� ii] S] �?;j�.:g 1720 - -Os limites entre S. Francisco e Paranaguá-:
Rua Felippe Schmidt o' 8

=--=;o,.-:c�",�.-:-�:c:",,;c�="-=:r=.""" 'o ouvidor d - 3, Paulo. Rdphael Pires Pardir.ho, em correição ás

LÂNS p, \Hf\ BORDAH, db, do Sul. p 1abelece os Jimit(:s entre as villas de S. Francisco e

ralxa postal lZ9 Trzl. auto 100.4 Parnnaguá, p:c:" rio Guaratl1ba_
Codigo Ribeiro End. Te!g. não �,];J rlv�l. QnHH�� i10rií-/ I 835-Náscimenfo de jemnymo Gonçalves-i-S« Ba-

SIMON� �1 rmm�e li'J ©'g�!D� iini'i(;ilJ. hia nasce o almiri)')�e Jeronymo Francisr:o Gonçalves, commandante

Tvpograph',o E.t.. t
•

da coguadfâ leg;l[ :13 revolta de >eis de Sttembro de 1893. Falleceu
, 5 2. 120 ypla

I I d ., I 903 O -' . .

d E denraàernorão, Pautoção, Tro- ,

em
.

� maIO de .
-- , po:reres mUlllClpaes o nosso 'sta o,

balhos em Plto R"I'n"o 121'� fU� .� R f'AC'· _) J d- d I í J l'\' I d'--......._:".,..,..,.,,;.....<r:,:.,,--�:.""'" L'''U''\.�......
' ;:;a. C1eram ao ar nn a praça J 'J 1'-;0\,2m)rü, o nome o emmente

����������,�w��_�-=�'''''''''�''''''''''''''_''_'A''''''Mm.'...__'�....,,";"..;'.........

II
! almirante, como homenagem dos !;CUS feitos de: 1894 actualmente

At II� P�UCF., AfiflEUA, AURORAI ",' d' . J "

'

enção ! �,Mt\RL4, MJ\BINA,
porem, o d,esmo Jar 1m tem o norr,e ue Oliveira Bello.

,',1 " MARGAR: DA
.

DIA 30 DE ABRIL DE 1936- SANTA SOPHIA

---,�-.�' ._--

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

.

Molestias de crianças
Diretor da M2ternida�e
Medico do Ho'spitai

(Curso de especialização em

mQlestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Co!1sllltorin:
ANITA GARlBALDI, 49

Dr. i\lHgl._jel
B()abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. JOlio Pint:, 13
Teldon�, 1595

Consultas:
das I 5 hor..ls em diante

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

A' vfnda nas bôas 1825-São Juzilados no Ccará-SãO fuzilados em For
taleza, Ceará, os patriotas padre Gonçalo 19nacio de Albuquerque

!j --I
Mororo, e ceI. João de Andrade Pess();:) d'Anta, ambos implicados

r Precisa obter maknalS eletri- nd revoluçao que proClamou a Confederação do Equador.

� cos para qualquer fim? 1839-Nascimento de Floriano Peixoto-Na ,iIla

I,!
Não perca tempo; vá á «lns- de Piocil, Estado de Alagoas, nasce o marechal Floriano, o mare

�Ii t:dadora de F!oríanopo!is», Rua chal de Ferro. Como seu mais alto magistra -lo, regeu os distino5 da

I'
Trajano 11, e os encontrará da Nação Brasileira,no periodo decorrido de 23 de Novembro de 1891 .

'I m lh r d d a 15 de Novembro de 1894.
�. b;rat�:5il��:.

I a e e or preços
Floriano Peixoto falleceu em 29 de Junho de 1895.0 seu

I � I' é.'� i�� '�!M � � � �:��3��:::jd:Hi:�:ri:o���1�:if�r:� ?�;':�\a�1!érpael�e�tp"oth�:3eesqc�:t:
�; :": (Úlft/jf �

!il'i�1I:G ::Hi �!Sã
acção do tempo e a ingratidão I.los hocõens jama:s extinguirão, con-

it,; I ,§��_fnl �1à�a�i�� quistando tão hO,líOSO e merecido logaí, porque como militar, a ma

,� ""
fé de ofhc!o é um lumiooso perg'lminhü qH'� registra os seus feitos

-1 j
!JCj� �$ Ii;n VO� épicos; e, como cidad,3_o, legou aos seus cuntempuraneos e às gerações

li (.;ue surgirão, sublimes e edihcentes exemplos do mais acrysolado pa-

M,', CR�VE.SEND, 5
�

A fa-I �riotismo. Hé'velou Jum valer civic� admiíavel, �e, .que resultou-ihe
� moso a\ladora Amy Molnson le- uma grande númeaU2, que Icpercutm ::10 rr.undo clvlhsado, onde tor

! v3ntou V00 do aeroporto desta ci.. nou 'se notorio o "eu prestigio. Foi um batalhador ing::nk pela causa

11,· .

d"de ás 9,05 hora, da manhã, sC\grada d" Pó-tr;a, em cujo a.ltar, depoz o s,:u sacrihci0, o seu herc·

[� afim de tentdf mais uma vez o I iSrGo e sobretndo a sua lealdade.
,

fl

Yaurt casas

Est� p"Jf'cr--il !f-f'"",, ::"",-j..n�_��,;;_1:.'�t'. "--.pj! �.:l � .........Y I
.....A "'-...' 1\ "':.:-� ..._, "'-""

nova n"1e r1 te I .71 t-i,C :3do é?i
, .,

-

ve'-,da no� r........ 'v-�__...··"..,.,;O ....... rIS ."', ..�
I .' '..,::lI ��_. I i I J: ...... l�. c;, ,_ �.", ,::. -

fés e rest �. u�
",. ;:;'-:.. :''',

?� ;::.-::, -r: .., d C'::>' c::, •� _...,;j II' �_ _"'. "_

ta cidade
� CAFE' COJ\tlERC10, PAR M'RAMAR, CAPE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAPE' JAV,\' E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recornendado pcl'js melh(!res
médicos d'esta cida(-j;� como um dos mclho:-es re

constitu!ntes naturais dos nessas intestinos.

" referida"
onde continuará a atender a. sua dist;nta freguezia e o

publico efn gerai ...- qwr

VIE EFERIOA'I
�li�lf'W.

== r,.J E ==

Alltoniu Xa\fier

csU fazendo um a verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liqui:Llçãa, em todos os artigos, em calçados para homens,
séuhoras e crianças.

VERIFIQUEM 50' QUE P�CHINCHA I ..•

LAVA - TINGE E REFORMh "CHAPE'U3 PARA
HOMENS'

SERV!ÇO GARANTIDO PREÇOS MODICOS

Rua Conselheiro Mafra N. 100
iI

',,,',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Srs. Funcionarios
Públicos da União,
Estado e Municipio

Tendo o sr, dr. Nerêu Ramos, governador do Esta- ,"q Club� �os Funcionarios
do, convidado ao deputado José Nicolau Born para fazer

I
PU!ll!COS CIVIS de Santa Ca

parte de sua comitiva que vai a Tubarão, o deputado t�nna,_ofere�e. aos �eus as�o-
classista sem alegar os motivos, declinou do convite. cl�d?5,- A�s�stencla . s?c�al,,

medica, hospitalar, jurídica
Centenario Desportos Miscelânea e,muito e'!l breve, as�isten-
d T b

- era dentaria, cooperatíva de
e u ara0 Campeon�to DEU-SE NOVA EXPAN- crédito e consumo, colonia

'I
de Futebol sÃO, muito bernvin.Ia, do de férias, et�.

, " comércio britânico de expor- , Todas, as informações n�
A estação alemã DJN, condi!, �eahlar-se-a domingo. ,

no �s- tação em 1935, que aurnen
sede social á rua. Cons�lhel.

3l,18ms"i;nd:;vá amanhã o pro-
I

_

tadio da F,C.D., o pnmeIro, JO- tau pelo terceiro ano em su-
ro Mafra, n. � (1 e 2 an-

W<,':1<) abaixo, para a Ámerica de I II go do clm�eonalo, '

de fut�bol:-I cessão. As importações da dares), horarlo das 8 ás 10

Sul. �amanjare x Atlético, as 16
Grã-Bretanha elevaram-se.ern e das 12 ás 16 horas

A's 23.15 corresponde às
oras.

1935, a mais i 756 milhões

vende-se um cavalo enci-
3,1.) !1s. no Rio de Janeiro e ..

' I O encontro entre os quadros c acusaram um aumento de lhado, pêlo alazão. Tra-
7. JS às 1,15 hs. lhi>

I
secund .rios será ,ás 14 hor�s: 3,4 por cento, em compara- tar na Charutaria Rio

22,50 Anuncio OJN, (alemão, ':ilijl:li Foram escolhidos para JUIzes ção com os algarismos rea-

) I I
.. ,�:?:�:� os srs. Carlos Campos Ramos, ti vos a 1934,

Branco.
espanhol. Canção popu ar a emã. t �

para o jogo dos primeiros quadros. I27 55 Saudacões aos nossos As exportações, que foram p "enteouvi;t�s.
:t

e Antonio Vieira Machado para de cêrca de f 425 milhões, eça som

23.00 Organisaçõ artistica dos
o dos segundos, foram 7,6 por cento mais do Chá das 8 PIantas

J OI" P I I
Os juizes de linha (bandeiri-

que em 1934, ao passo oueogOJ lrnplCOS. a estra com
nhas] serão lomecidcs pelo Iris 'I

Hans Schweitzer-Mjoelnir. C as re-exportações, no total
23.15 flui die Nachl in der

,1'\"
F.

O· d d- •

I de i 55 milhões, aumentaram
5 b' O' di I S q,ua ros cvern estar e.m em 7,8 por cento, em com-pinnsiu n. rgamsação e ire-

tI _

ção: Paul Elbern. campo a h.ora marca a, cumprln:' paração com os algarismos
23.45 Noticias e serviço eco-

do-lhes assmar as sumulas I5 mi-

para 1934. O total do mo-

nomico{al.) Seguiu 'hoje, ás 1211Oras, nutos antes.

f I virnento comercial em 1935
M

\

P N' T b
-

d N E' coasiderado relogio o icia
elevou-se de a 1.178 milhões:�4,OO aximo avese: OVI- para u arao, o sr. r. e- �

d d d AI h ê R '1 terna da F.C.D. o da Wes!ern (Cabo
em 1934 para

c 1.238 mi- ;'iliiiiiiiiiiiiiiiii-�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii�
a es a eman a. r u amos, I us re gov •

Submarino).
' � Bebidas Nacionais e Extran-

00.15 Musica militar: mis en dor do Estado, que ali vai lhões, ou seja um aumento geiras só NOOs bandeirinhas devem se apre- de cêrca de s: 60 milhões,cêne: Ais uiir bei Euch uiaren, assistir os íestejos comemo- ;.L OAFE' lAVAsentar ao representante da Fede- �
t .15 Noticias e serviço econo- rativ os da passagem do cen-

á 13 J5
.

15' ou 5 por cento. Praça 15 de Novembro
mico (esp.) tenarío da fundação daquele ração s ,'T, Isto éd,· md

1-
O que é conhecido pelo Antonio Paschoal

O d
. . . nutos antes do inicio o j'>go os

nome de -saldo comercia! ad-1.3 A orquestra e carnera murncrpro. d d
b d A h

.

I segun os qua ros.
verso aparente» fOI' de cêrca Alv,a ,Edison, o famoso e.P.istenpart toca o Tas e mestres compan OU s. cxcia, aí-

d v, _

id d
"

'1' Não po erão tomar parte nos
de c 275 milhões um valor zenial Inventor. Seu novo esclassicos. tas autorl a es CIVIS e mi 1- ;.L <.J

2.15 Eco da Alemanha. tares. jogos desportistas não registrados. mais pequeno qu� o de i pô�o é Ed.ward�. Hughes
O d' t d t di

.. Sómente quinze dias depois de
28Ammilhões relativos a 1934, amigo da tnfanc,a,' ex-rnern-2.30 Atencion, Atencion, mu- Ire or es e lano, jor- -t •

I J' C II d t haveram assinado o livro de re-
mas maior que os s: 258 mi- bro de .uma soc.ledade dechachos y muc'iachasl na ista airo a a o, arn-

d F C D d �

Acompanhado de sua exma. C H H b f t d 't' gistr,o a . , . e,' que 0.5 es-
IhõaC' relatl'vos a 1933. grande Importancla e agora2.'45 anções por einz 0- em - az par e a comi Iva

d """

e�posa, seguiu para Tubarão o sr.
ehne. EIs Wichmann. governamental. portistas podem dlsrutar Jogos e

Este deficit aparente na fo- retirado de toda a atividade.
dr. Afonso C. da Veiga, funcio- 3.00 Ultimas noticias(em ale- campeonato.. . lha de balanço do comércio Mr, Hughes conta 73 anos
nario da Inspetoria Agricola. mão). Aparelhos de Radio? Nenhum duL poderà mclUlr no I u�tramarino é, está claro, con- de idade e sua primeira espô·

Em onibus da \llto Viacão 3.15 Olimpiada 1936 (esp.)
Só «Koerting, a melhor marca. seu quadro �madore� qu� não te'

trabalançado pelas exporta- sa faleceu fazem 40 anos.

3.30 Musica ligeira.
Não compre outIO aparelh,) sem nham rcquendo sua Inscnção pe- ções invisiveis, isto é, paga- .......�-.;f."-..... '="" ,"""" lO" ......�"".,..,..CatarÍnense seguiram para o sul ouvir, antes, o afamado nKoerting". lo mesmo.

, mentos recebidos dos cHen- 'f."""�_"",_�"""",D...,.X�.....,.!&l ......do Estado: José Juliano, Albino 4.30 Ultimas not;cias (em es-
«Instaladora de Flori'anopolis» S- d d m r cer � I�Panhol..) , ,

ao convI a O� a co pa <!, tes estranjeiros por diversos � E t·1 h , Jlcstuli, Hildebrando Barreto, Ma-
4.45 Despedida OTN (alemão,

Rua Trajano 11. a sede da Federação, sexta-feITa
serviços prestados tais como � S I aços . �

TIa Helena Silva, Baltazar Costa, J 8 do cO,rrente-às 19 horas, to- transportes marl'ti'mos, segu- r���� @"S'!"fi.Maria Franco Cabral, Olmiro espanhol.) d d dã t
�"""'"-�"""" ��

"os os CI. a os 9ue, por erem
ros e os ganhos nos papeisFaraco, Murilo Batista, Licinio

..
_

. CARTAZES Ja �ecomdo 15 dlas.da ap.resene- de cre'd,'to e"'tranj'el'ros, deiTexein e Hildebrando Nunes. �s.��������
- d d

..,

H

R .1·
• -

Ir
DO D IA taçao � seu �equenment�;" -

que são detentores os cida-
ml55A

�I e I g Ia o '

vem as�mar o lIvro de regIstro de
dãos britânicos.

30 desportistas, bem como, para pres-
Sexta-feira dia 8 do corrente CINE R�X. a� 5, 7 e 8,

tarem esclarecimentos, os m. Os-.

I' � h Acima das nuvens E!V\ UMA CASA SILEN-ás 7 horas, na Capela do Asi o ��� �cc�� ocas, .

mar Dutra, que requp.reu ínscri-
d O f I b d

. CIOSA e calma, de onde seos r ãos, será Cf! e ra a mma CIN'E ODEON, a' 5 5 e 7 ho- ção pelo Atlético Catarinense, l�i-
f, I d Ed d Festa da Cruz contemplam as aguas do la-em :;u raglO á a ma e uar o

ras .Sonho de uma noite de ve. dualdo Portilho, que pediu regis-
R h ' - go Cautauqua, acaba de ca-
oe a. Deverá realizar-se, sabado J ão. tro por intermedio do mesmo c1u -

sar-se a viuva de Tomás
e domingo proximos, no dis- be, e José Hermogenes da Silva.
tríto do Saco dos Limões, a UNE IMPERIAL, ás 7, 30 que solicitou inscrição pelo Taman- Para essas -::liminatorias só com-

imponente e tradicional festa horas, Sequoia, daré, além do sr. Hercilio A. pareceram as guarnições do FIa·

da Cruz. CINE ROYAL, à:; 7 e 8, 30 Vliebira, tambem' d'este último mengo, e o out-rigger a 2, sem

O f i c u patrão, do Inteinacional, constitui·O programa, que o horas, O homem solitario. .

organizado cuidadosamente, do dos remadores Campéão e

consta novenas, salvas, arre· TORNEIO DE TEl\'IS Campistão. Antonio Carlos ree-

matadas por lindos fogos de vende-se no distrito de João As guarnições do Flamengo, leito.
d'

. Domingo próximo, no «court» h d
'

artificios, que serão queima- Pessaa, a pequena Istancld que se cowpun am e um outng- São assim os bons amigos
I· de tenis do Lira Club, terá logar d

.

dos sabado á noite. de Floriaílopo 13, uma casa ger a OIS com patrão e um Os bons amigos do peito:
I a um animado torneio desportivo, ' .1

Reina grande ansiedade e prpvida com agua uz e esgoto. outngger a .., com patrão, esta,vam Ha)'a balo, ha)'a perigos
T C do qual daremos maiores detalhes f d I d P hanimação pela grandiosa fes- Preço de ocasião. ratar na re- OTma os pe os rema ores lec - São êles semr're reeleitos

P d' I em' outras edirões, inclusive pro· I F' b d
. I:'"

tividade. dito Mutuo' re la. T er e ana, no arco a OIS,
grama. .sendo o outrigger a 4 formado

por Erasmo, Stickfort, Alvaralhão
e Nelnn.

Foi feito um pega entre as

guarnições acima, sendo a ordem
da r.hegada a seguinte:
I' lugar-Outrigger a 4. com

patrão, do Flamengo; 2' tugar
outriggn a 2, sem patrão, do
Internacional e 3' lugar-outrig
ger a 2. com patrão, do Fla
mengo.

E�se pega deixou magnifica
impressão, evidenciando ótimo pre
paro e bom estado fisico dos re

madores.

, .-

Não aceitou

v oo z oD o v

IrradiaçãD
da AleD\a

nha v..

Vem apre!\entando rapidas me

lhoras da enfermidade acometída
em acidente, verificado ha dias
nesta cidade, o sr. �ajor Olivio
Januario de Amorim, prefeito da �����������������������I
cidade.

Nossa Vida
l! ; &! nu

m"i1VERSARI05

Ocorre hoje, a data ani versa
ria natalícia da exma, viuva Ma
ria Isabel da Gama d'Eçil

F
' 1 •

esteja noje, o seu amversa-

rio natalício a menina Maria da
Luz Zaneti, aplicada aluna do
Colegio 3!lgrado COlação e filha
do sr, Vitorio Zaneti. gerente da
Cia Souza Cruz, nesta cidade,

Aniversaria-se hoje, o estima
do conterrâneo, sr. Adolfo Chie
righini, funciona rio da Casa Hoe
pck- S. A.

enzern nt-105 H01E:

" ·.;1;" r., .;ola, d. Maria 3as Do
r-;,- Rezende, eStlo5a do sr, Te
nente reformado da Força Publi
ca, João Ferreira de Rezende;

o jovem Norton Nocetti.

CHE6Am UH9

Do sul do Estado chegaram
ontem: Idalino Freta, Hidebran
do Freta, Antonio Copette, V.
Waldemburg, Herminio Menezes
e Herberto Vida).

OUTROS E'F1RTEm

Dr. Afonso C. da Veiga

Dr. Anjor Luz

Seguiu para Blumenau, o pre
zado conterrânr.o dr. Aujor Avila
da Luz, clinico residente em La
gea_

Major Olivio januario de
./lmorim

Senadores
catarinenses

eleitos para
comissões

RIO,6-0s sA.nadores catari
nenses srs. ceI. Vidal Ramos e

dr. Artur Costa, foram eleitos,
respectivamente, para as comissões

permanentes do Senado: de Defe
sa Nacionai e de Constituição.

-o diuretico incornpa
ravel para os males de
Estornago, Fígado, Intes
tinos Rins, e dissolven
te do Acido Urico.

Em todas as Farma
cias e Drogarias.

Aciina de ludo de-
ve estar o inleresse

coletivo. (1)i-lo a

«A Gazeta»).

Mllito bem I Eu tambem acho,
E á verdade &OU cativo
NUllca deve andar por baixo
O interesse coletivo

Mas é bom sempre saber
E é importante até;
Será melhor, pois, dizer
O «co!etivo» quem � ?

SingerSewingMachine
Company

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 PERNAMBUCANAS, onde esperarr.os me

recer a preferencia de sempre.
A. A Abdú
Representante

SARAPIAo

Distinguida a cA
Gazela» com um

Campeonato
brasileiro

d. rema

convite para
'Lubarcio.

ir a

Distinções, dona «Gazeta»,
E'1tão vá tubaronar
Và sorrir, beber, gozar
Pois q'je li vida é gróssa petaRIO, 5-A federação Brasi·

leira dp, Remo, farà realizar, no

proximo dia I 7 deste mês, o

campeonato brasileiro de remo,

tendo, para isso, a Liga Carioca
marcando a data de domingo últi
mo, afiol de serem leitas as res-

'iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�- pectivas eliminatorias.

E si (ar a essa festa,
«Gazeta», á bôa comadre,
Um favor você me p:-ésta:
Mo traga um ... �ueijo da Madre

oA �

DOR? RESFRIADOS?

G-U A R A I N-A
".

NAO

-;. .

DEPRIME
. ".

CORAÇAOO

.... ';"'!""'" ...... , ...
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