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. tavel em

, que
S . opulações sulinas-

rocícivle Florianopolis-Laguna fomentará e

inlfJuls:ohará o comercio catar inense, estabe
lecendo apreciavel intercarnbio entre produ-
n I

d
Pede-nos a Diretoria de Estradas de Rodagem tor-

"tores e consumi ores. nemos público queva contarde 15 do corrente mês,em
diante, será reaberta, detinitívamente, ao tráfego, a estra-

(�."";' T A
da de rodagem nFlorianopolis-Laguna�; exceção feita a?

� trecho entre Marretes e Casa Branca (Campo de Mas81-
. :',,:' , ambú), cujo serviço de lastramento ainda não se acha de

"(\�,,". J. todo conc�uido. Nêsse trecho os veículos deverão passar
��y" pelo deSVIO, no campo.
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I.._ ""=' Sem quaisquer llgações politicas. Atividades

CRE'DO VERMELHO
NO BRASIL

DO
Proprletarlo ta D:retor Responsavel .JA!RO CALL_ADO
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1\I�1ussolini. l\

�_=��r_ combatem o governo
JEf<USALEfvl, 12 - - Foi instalado um aparelho re-

ce�tor ú� radio no� apusrntcs. do N ... gus,
,

no
.

Hotel ?o tI�.· U'ChORei DJv.d. Sua majestade (, UlU, ontem, a noite, o dis-
�g

l. urso do presidente do Conselho de IVUnistrrs da ltalia. '4I;j

; r, .'l'vlu:::-s�·lJlj, priJc!é.!".J., dJ é' ::;11CX;:ção da Ltiopia_ á

I'I alia, Diz-se que ú 1íJ1! �rL,d ..rr, r a metade da oraçao,
c esligou () 1 ad:o.

'

10 FRENTE-UNISTAS Cessada a incomu-lcolinoCascaldn, que se encontra

ntcahllldade prêso, concitando os representa-i-

RIO 12 - O ministro da Jus- tes do pov� a. defenderem «as li·

tiça de acôrdo com o chefe de berdyades publ:cas.»
policia, resolveu fazer cessar a

['. esse manifesto constam ale·

incomunicabilidade em que se gações de to�a, natureza contra o

encontravam os prêsos politicos, «estado de sitie» e o • estado de

permitindo, sob um regimen espe- guerra» e co�cla�a os mem�ros
cial, as visitas tanto na Casa de do Poder Legislativo a cumpnrem

Detenção como nos quartéis da «o seu dever perante a nação.»

Policia Militar.

a deputada Maria
Tereza
s. PAULO. 12-A deputa

da estadual sra. Maria Tereza
de Azevedo declarou aos «Dia·
rios Associados» ter renunciado
ao seu mandato, Nesse sentido,
escreveu ao governador do Esta·
do e ao presidente da Assembléia.

O'� 11: Ih",� ,.! ...... n·, r_r:. �'''' """'fc�::'I'.�'m",9 g o � ,,;'1,' t�".)J �; ;,..,1;1 , , I:
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AD01S p.BABA, 12 -- - O primcirc e definido movi

mcnro do fim da campanha rni-itar, anterior ao ini io da

C,) .mzação. verif.cou-'.e a-it.vontern, domingo, quando o

co-ide Ciano, os filhos do prir rciro minist. o Mussolini p

alguns ouciaís de alta patente regress .ram á ltalia.

l combalida,
refazer-me de

� energias novas, afim de po
v

I
der ,I�v,ar até o fim o meu

sacnucro.

-Ulmento que nas ultimas A defesa dos con
sessões da Assembléa, re- gressistas detidos
presentantes dos partidos ad- RIO, 12 - O sr. João
versario�, me�mo depois �o Mangabeira foi incun.bido pelos
modus-vivendi, tenham ?IS- srs. Abel Chermont, Domingos
crepado da, atitude, antenor- ,

Velasco, Abguar Bastos e Otavio
mente mautida.s da Silveira de redgir a defesa de

Esgota ir1Sr �O nerV0S0 Dr. Pedro de Moura Ferro todos. a qual se acha concluída,
JFRUSALD,1, 12 -- Por ordem do alto-comissario, Advogado devendo ter sido ontem entregue

O seu medico recebeu, ontem, ord -rn para visitar e exa
1 tl(')!Ia Rua Trdjano n. 1 (sobrado) ao sr, João Neves da Fontoura

minar o Negu-. I -

para ser lida na Camara quando
O a'udido f.icrltativo, após um minucioso exame" PORTO ALEGnE, i2 -- Escandalo o pedido de licença do governo

diagnosticcu: «Esgotamento nervoso» , 10 governador Flôres da
soe I-a I para Plocessar êsses parlamenta-

AI d I D bF I
Cunha falando aos deputa- res entrar na ordem do dia, Ums

oe uçào a i. e I noe U o dos que o foram curnpri- cópia desse documento será ta;'l'

Pio XI contra --" ..,""'..... rnentar disse. Amores acidentados bem Iornecida ao deputado Ro-
. . E A' ' «E�ta manhã, quando os I de urna colegial berto Moreira. que, como repre-

O CO i11 unismO
.� u ou e e JOl',n��Is;tas . pediam. a minha sentante da minoria na Comissão

CIDADE DO VATICANO A CJtt<" de Aeelacâo resolveu man- �Pll1ltOd so�re � att�u,de dos BAI'A, 12- Ha dias desa- de Constituição e Justiça. iniciará

12--0 Sumo Pontífice pro!1un-j dar o sr, �João Ácado Gomes a no�o epu a j?S rell �-Ul1ltlSt.��, eu pareceu d'! sua residencia a gí- os debl\tes sobre a5 acusaçõ<!s
.

I
"

b f d t d respon( I que nos d·1s"lar.los nasl'ana Helena Albert d d z f I d
'

t
C!OU a �ua a ocuç�o contra o co- 11m, so" o ,un ,amen o

, �,q�c o me:,-
.

� ,

'- \
J

' , e e e- ormu a as con ra os seus compa

munisrno, ao dirj(Jír-3� a um grupo I ma pral!C01t crIme �e, 1il1Un� �ontra con,tmudI_ com a paz, Lem- seis anos, branca e de grande nheiros prêlos.
d o 'o

" j,.�..,. 'f d, o dr. Ulisses Costa, JUiZ de �lre1Ío da brei, entao, a passagem de beleza. A defesa redigida pelo sr. João
ej p�nbrdJO:)sl 'sl:Jilóad"os, �'le Ia

dOS I
la. vara da comarca da Cap1tal. "Parsifai, quando o interro- Se II pai, imediatamente comu- \itngabeira. que consta de del

pe o �llr ",a cre l, pnmaz a QHand� ínforma�am ao dr. _Ulíssu,s I
aram ares eito d 'd

Hungna, a resoluçao da Jus�!ça. s. s. mterro·1 gd 'dP ..

a atDlt�. e nicou o fáto a policia e levou o páginas datílografadas. foí assina-

Sua Sar;tidade fel referencias: gou, ansioso: os �eus a versallOS, lZla caso aos jornais afim de facilitar da por todor. os seus colegas deti-

a propnganda cOlllllnista, dizendo: I, ··-lVIas qHem vai ser julgado eu ou Parslval:
, ,

o descobriment<> do paradeiro ele dos e consubstancia provas e 'cir-

'Ul
..,

� ele.? "Se quereIs atacar-me dl- sua filha. t
'

!
(. m llllmlgo comum am':aça I Justifica-se essa inte1'Oe1ac?\o do ...

'

"t E
.

' cuns anClas e proc,ma anu ar os

I· d . dO, .,' Lei ai, es. arrancai a es- As autoridades, entretanto logo fátos qUll, .apresentados pelo pro-
lOJe lu c; e ca a um, 5 SP.US dr. Ulisses. porque quando estava d

-

efeitos jd ocasionaram dânos n sendo julgado o sr. João Acacío. ° paN':»' t . ,

descrJbriram (jut! a mocinha en' curador criminal, sr. Hlmalwa

familia e a vida, Queremos dizer defensor do acusado. ao invés de de- ao ememo,s a luta, mal,s COi1trav�-se na companhia do fun- Vergolino, á Secçào Permanente,
com islo que o COi' mism!) se rende·lo. fOTll:?}Oll agl'�ssivo líbélG queremos o RIO Gra�de um· cionario �?bli(;Q Lulú de Oliveira" comprovam sua culpabihdade nos

, '.' (. I contra o cfenCiíClo. de forma que ° do, Em qu?Jauer hlpotese Inquerléla pelo delegado He- acontecimentos rle novembro do
�ropêiga por Ir:dO dJ. mcr."L:l e I juri se transfo:'mou em acres recri- no's ? que fl'ca'rem0s com � I
Impostura

' - ,

't'
- v lena dec arou que ha tempos tra- ano passado e a S'Ja participação

,

. '. _, mma�oes,a vlima:, , . Rio Grana'e, nl"US aml'gos,' I f'
,

I d
.

MUltas amda est"o cegos JS Dai a mterrogaçao do dr. Ulisses. A A bl
' d'" .

d
vara re ações com um o ICla e em outras conspirações contra o NOVA YORK, 11 - A

.. h. E f r.l t·
aSsem ea epo's e um Marinha a que, numa exclirsão regimen, J'ustificando, portl\nto, sentença mal's I'mportante emsuas artlrnan as. mace es c
'd d t f" I. .

h 'J d -

B"d N'
.

E
oeno O 2 cur as enas, vo - ao Farol da Barra 'êle a seduzira. perante o orgão do poder legisla- massa até agora I'mpostaImenso p�ngo, a u.mam a e nao eOl as aCIOnaiS e xtran t" •

At' l'
'd I" d "

N
ara a reumr-s;e. e .a, o Desde então seus pais a maltra- tivo, a neces�idad:! de ser conce- nos Estados Uni'dos fOI' dl'-po e neg: Igenclar o SeU ever. gelras so O E f t" Ih dfoc!os d;veriam auxiliar a defen' C!t�E' JAVA
xecu IVO fes ara apare �é o ta;vam e, por isso, êla fugíra agora dida a licença para o respectivo tada hoje pelo juiz do dis-

der a causa, não sómente c!a re- f) 15 d N b para vos ornecer o proJ to com Luís. processo. trito, sr. Peter Brancato
. raça e ovem ro do orçamento, sem os def."l'- E I J N d

•

Jigião, como lambem da propria Anforlio Pascheal
- ,ste. por sua vez, re atan o' o o omingo, esteve na Casa condellando seis homens ã

tos antettiores, escoimado das fa' to a's autorl'd d d' d O t
- B' L d tcivil;7ação humam:». a es, Isse que co· e e eoçao o sr. alista uzar- pella e mor e na cadeira

A
' ,r dI'

. falhas afuais. Até lá, tnlvez nheceu Helena numa fda fami- do. a quem o sr. João Mangabei- elétrica. A execução terá$r'gu:r o C,(:;,t ·u grep iL1ds- �®rrJft:tPJHfilren.. 10 Senado J'á tenha dado de- liar, tornando-se seu namoradt). ra leu a sua dafesa e de seus I'ugar na semana que cometcu Cl i:11 t', �I'CY :,Y' c n. S"lI o

,lp 'o ' . ,,' ., ,1, 11'
III

�
semnenho à tarefa de deter- Encontrava'�e com êla frequente� companheiros. ça no dia 22 de J'uhho. Os,-,. qG,- rc, .i.

•
,or ....... ,re) , ,,,'

I..l;jjI �� minár a discrimlnacão de mente. ia busca-la todos os dias
M'f

'

...

réos sã,o, responsavel's peloe pda libLftlÇ�W da aweaça co-
rendas que lhe foi atribuída no Ginasio. an I esto do co assaSSlnlO de u'ma so' pessoAa�)}. .--'_ - O sr. te'1"llte Alfred() !\1Eyer, pela Constituição Federal. Agora, como Helena insistisse mandante Cascardo o sr. Edwin Esposito, co:

Larrp;: "àS de boa qu�id'l.d_ e I prdeito rquniópal de Chapecó, QlIanto a mim não sei em em abandonar os seus pais. êle RIO, 12 -- Foi vist,) ontem, bradar de bonde BrJcklyn.
PC! pr,-., (" b"::T".,.,� ';3 �, r' 'Jé lh.�·' I .;1aI.f�c": "hrir connmCllcra a ex- que dia entrarei no gôso de alugára uma casa em Mar Grande, na C�mara, nas mãos de alguns O crime foi perpretado no
,'"

, IH i (.cc. ,( só n ";L.é:l 1" ;dJ e do fNnecir .calo de I llcer:ça que generosamente indo viver com ele. deputados, como tambem. no S· dia 2 de setembro de 1935.
iadora oe l' lonahopolu\II-1rójo'Bo I

!UL e força áquela pro;,pela co-l me concedestes., Vou tr�tar I, O caso está despertando vivo [nado, nas de diver:sos senadores, Edwin morreu quando tenta
n, 11. muna. de recompor mmha saude 1 mteresse. ue manifesto do comandante Here va resistir aos assaltantes ..

RENUNCIOU

Banco Indus
tria e Comer-

•

CIO

A direcção 'do Banco Indus
tria e Comercio. atendendo ao

sel' desenvolvimento. com a ins
talação das �gencias de Brusque.
Rio do Sul e Laguna. vem de
nomear para exercer o cargo de
inspetor o dr. Rodolfo Renaux
Bauer, o qual desempenhará
tam1:.em na matriz deliS � estabe
lecimento a$ fllnções de consultor
juridico.

Seis condéna
ções â cadeira

elétri'ca

!
1 '

_,.1,'l1li

,

��, ... _,;;'_'.
. y"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I'
I

[

Superou seu

or-oprio re ..

carde (Colabor<,,":11cao t(�special do
BERLIM, 11 - Na festa uLux-_L:>E-rlel"-F�io de _Ja "'8!rO

desportiva realizada ôntern de tar-
. .

de em Wittellberg, o corredor I
O presidente Getulio Vargas, Não basta a sua leitura peran-

argentino Juan Carlos Zabala vcn- cumprindo preceito constitucional, te o Congresso e a sua public.a
ceu a c�rrida em dez quilcmetros, \ aprese?tou a? PudeI Legislativo. ção no 1)iaria Oficial da Unir;o

conseguindo o tempo 31,2 e
a 3 de MaIO corrente, a men- e em meia duzia de jornais da

4[5, melhorando assim o seu pro- sagvrn com a qual prestou aos capital do país.
prio recorde estabelecido na Árne- representantes do povo co ta do O governo não tem nada a t i

rica do Sul, no mesmo percurso, que fez o Poder Executivo no mer na prestação de contas que

que foi de 31 minutos e 18 se-
decorrer de um ano. fez. Ao contrario. Mélnd,·, pois,

gundos. Os jornais salientam es- Quem lêr a mensagem, por publicar em todos os diarios bra
ta nova performance do corredor mais pessimista que seja, só po· sileiros a sua mensagem. Dess�

argentino. derá tirar a conclusão ele que modo toda a nação tomará co

muito fez o governo em todos nhecirnento dela. Chama-se a isso
os setôres da vida nacional. A publicidade. Esta é uma arte

exposição é minuciosa e d )CU - moderna a qual os governos mais

Regatas em J o i 'l V li e me.itada. Nada de palavras vi'\s. adeantados do mundo estão dJ.r.-
No próximo dia 24. será rea-

O prop-io presidente está cou- do grande importancia.
lizado nas aguas do rio Cachoei� victo de que t'ab,.lhclU patriotica- A I 'alia possue um Minister'o
ra, em Joinvile, mais um'! regata,

mente com cliciencia. Pois é ele da Imprensa e Propag:mda. I\.

gr:iças aos eelorços do Clube Nau- mesmo quem o diz no capitulo Alemanha tambem. E GoebbeL
tico Atlântico, Crmclusães da mensagem: qlle dinge, nesse país, a publici-

Nessa pugna serão disputados «O aparelho governamental dadc: oficial. dissç que o naz.sm i

seis páreos, sen 10 dois para ccn-
funcionou de modo satislatorio e d eve a sua vitória e eujança á

quieta das taças fil'm;cht Engels a sua atuação, nus diversos carn- propaganda que ele fel e c -nti

e Cidade de [oinoile. pOS da vida nacional, se fez sen- núa a fazer. O governo do dr.
Tornarão parte Pia regxta os

til' proveitosamente». G tulio Vurg"s que creou, num

clubes nautcos Atlâitico, Cach).
.

EStds palavras acham-se no in:- momento de vedadeira inspiração
eira e é esperado.a todo morncn ..

CIO das ConclUJões, que são assim patriotica, o Departam.::nto
..

de

to, a adesão dos demais clubes encerradas: Prop)gn·-la e Difusão � �illtU aI,
do E,tado. I «Os bradeiros tem .J dif'�jt(' está cert':l'ncnte conven :ido do

S�rà patrocinador do grandioso I dp. conf,ic:.r nos homê'ns gue C?lo·1 quan�o \ util a pub�icidaJ"!. For

empre�ndimento esportivo, (I C.N. caram 3 frente dos seus desLlnos que, ealdo, não divulga ômpla'
Atlantico. politicos». mente a sua mensagem ? L�ndo'a,

Muito bem. a orimão publica estarà mais
Mls p<lfa que os «hrasileiros fort� ao seu 13d l. S. Ex., tem

coafiem nos hom,�ns que coloc:r- reahknk trab3l!lélC10 p:ua o en

ram á frente dos seu dei,inG' gr 'nd::cimentu ffiateriai e moral
políticos» é prec SI) lue "e lile"; do Bri}�iL A mensa;'m dIl-o e

-diga õem?re \) qel � f;z T1.n e r.�- pro\a-o.

tão falendJ esses homc: lS, do út I
__ .. _

.t .�

A G A Z E T
........ ClLL - m r RIel\a.JI'iiEI!i,

A V O Z D O p O '\1' O

FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 13 de Maio de 1936

Porque
eln

não
ca

da
A �11ensegenll do p��e!t\i�Deni>'l
te da Republica agora di�
rigida ao Congresso

Fedf::�ral ?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

LaboratOtios Raul Leite Rio

c:TfI. Ga�erai'
Deseor-tiva

los
contendores marcar goal. 1 Firpo não se impôs p-Ía téc

O segundo meio tempo tcrrni- I nica, pois nunca foi um pugilista
nou empatado com a contagem de [cientifico, mas p ela sua pegada,
4 x 4. que é ainda terrível.

ao país.
-------

A r/l�SJ.le'll n :;<se po :lto é (X _

fnst:.lar;("\ - s d � luz e força, a [!m "n

press;va, elo,lu�nte. Prova., C:Jr:-
tos ou rapar, s em insLilaçõ"s ele

vence. Iricas P,Hil gualiuer fim só deI ('.

Impunha-se, po;s, que eb tivesse. reis fazer co:n a «tnstei/adora de
em beneficio, do proprio governo Fl�ri.anopolis».' �1J) Tr.ljano 11,
e do povo, lima amplí,sima di-j

a u.lIca eS;JecialIza1a no genero

vulgação. a que trdbJlha a péÇOS verdad,�i-
er:-n�nte 'modicas.

Prisão de ventre?

REDATOR- ACIOLI VASCONCELOS
Atlético X Taman

daré
No jogo de campeonato

realizado ante-õntern, entre

os primeiros quadros dos
clubes Atlético Catarinense e

Tarnandaré, saíu vitorioso o

do Atlético, pela contagem
de 4 x O-

"'4+"FÇ

A·tletisrno

I Singer SeW�i11g
Compara)'

1
Agencia de FLOR!Jf\NOPOLIS

• Comunicamos aos nossos clientes e amigos li
que tr�nsferímos nossa agencía desta capital para I
o predlo n. 17, da rua Feiippe Sch:nidt, ao lado das ICASAS Pi:.RNAMBUCANAS, onde esperarr.os me-

'

recer a preftrencia de sempre.
A. A Abdú i

_'_L=�,-==�

TENIS PARTIDA MIXTA

Pena-Amandio-Lyra; Va'
diuho-03mar-Marcilio. Ven
çeJ Marcilio 4 x 6 13 x 1 I 7

x 5. YAmandio-Pena--Lyra;
Camilo '-_. Arnaldo - Marcilio.
Venceu Marcilio 6 x t 6 x 1
Arnaldo -Camilo-Marcilio; Le·
al-Neate-Lyra. Venceu 6 x 2

6 x 4.

"�o
A

Elegantes e lindamente
e abundante stock

para crianças, possuindo var�adissimo

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquinas da rua Ccnselhei,o Mafra com a. TrajanJ

•

Camilo-Andoeta - Marcilio
Realizou-se domingo, conlor- Leal-Vivi-Lyra. Venceu Mar

me estava anunciado, com bôa e cilio 6 x 1 6 x 3 Dr. Berute-
selecta assistencial o torneio de te� Yvone-Marcilio Dr. Boabaid-
nis entre o Lyra Tenis, desta capi- Mimosa-Lyra. Venceu Lyra
tal, e o Club Marcilio Dias da 6 x 2 6 x 2 Aval X I ris
vizinha cidade de ltajaí. Com a Domingo Avaí e Iris dispu-
vinda da fidalga embaixada do SIMPLES SENHORA tarão O segundo jogo do carn-

Marcilio, o Lyra Ténis' marcou peonato.
mais um tento na vida esportiva Andoeta --Marcilio Vivi- Atendendo-se á colocação
do seu Club. Disputadissimas fo�' Lyra Venceu Lyra 4 x 6 6 x 4 por êles obtida no call1pe�
rarn as partidas, transcorrendo 6 x 4 nato de

.

1935, em que o Ins

na mais franca camaradagem e

I Resultado final: l\hrcilio 6 x S. conseguru o 20. lugar
.

e o

alegria. O jogo de domingo foi Destacaram -se do Club Mar- I Avaí O 30., e tendo-se ainda

um estimulo para o elegante es-r '1· d I V di h O mar
em vista o resultado do tor- �'EMOCIIO, a up 3- a ln 0- S . . T" d

�

porte da raqueta em Florianopo- Jovens calmos, tendo o primeiro neto Initium o correne ano,

lis, pois, ha muit? tempo que es- otimo jogo de fundo e o segun�
no qual o azul e bra.n.co � o

ta Cidade não assiste a uma pug- do cortadas admiraveis. Darão rubro-negro se classlftc�r(ll11
na de tanta sensação. O entusias-

que fazer muito breve aos melho- como f1l1�1.ls.tas, conseg.Uln�Io
mo foi tal que, os pedidos de ins- .

d d' aquele, dificilmente a vitoria,
. .

res Joga ores o pais.
.

.

cnções para o Torneio Perma- A Id - loi o mesmo apenas por um escanteio no
• r

• •
rna o, nao I

'It" t d tid ónente [a estão o sendo solicitadas de ha dois anos passados' em
U Imo mmu o a par 1 a, p ..

com invulgar interesse. Temos o simples não agradou, melh�rando �e-se prever que será m�gnl
maximo praler em felicitar aos se- bastante na dupla com Camilo. fico � embate de domingo.
nhores presidentes e diretores es- Yvone foi a jogadora. O Jogo. d:,s segundos qua

portivos de ambos os clubs, mui- De tarde, muito êgil, possuindo um
dros será,. as. 14, horas, e o

to especialmente aos do Marcilio, estilo admirável e calma as ve-
embate principal as 16 horas.

pois., além da viage.rn longa � re-
zes desconcertantes. Bôa jogador a Cam peona to!'..olvl�a pode-se �Ulto bem dizer,
para simples. A mixta Ivone·An-

a ulh�� ho�a, Vieram os
.

rapazes doeta agradou bastante, ótimo B ras iie i ro de

?e ItaJal,. un:ca e excI.uslvamente conjunto. A mixla Camilo An- Fu teb61
Jogar tems .......ConsegUlmos po- doeta, ao nosso vêr d':!via ser Ar� RIO, 11 - No estadio de
rém �aber da troca de idéas que naldo-Ivone poi� esta já é possui� São Jan�ario, realilou-se, hoje, o
houve enl�e os diretores dos.clta�os I dora do es;í!o de Arnaldo. esperado encontro entre os com-

dubts. E portan.to com sahsfa.çao, Do Lyra Tcnis os homens do binados cariocas e míneiros, em

d d
V. S. precisa modificar o seu

flue po emas Izer aos temstas <1ia foram inconte6tavdmente Nea- disputa do campeonato brasileiro f
I d 'd J L

motor mono ásÍco para trifà3icu
ocais a próxima I a o yra te e Pena.Com Leal, notou-se a de futebàl. '

f
'

I
T· I" d' d!ll A 'd d

. 011 azer nu,'o enro amento? Dcse·
. ems a taJal, em Isputa a ta., falta do necessario e indispensavel parti a ecorreu mUlto mo- .

I
E Is I d d I Ja concertar qua qu-::r aparJho

ça quilaliva e ta vez, em e exercício. A mixta Boabaíd·Mi- vimenta a urante a qua ver i- détrico?
lembro deste .a,no a partjcip�ç�o mosa, muito bôa, apezar de pOli' ficaram�se div.ers?s incidentes.. Entãl'l, lembre�se que só a

deste Clube Ja em caracter oftcla)
co treino em conJ' lÍnto. O quadrou car.lOr,a, era. o segUl.n- I I d

d I I
« nsta_a ora de Florianopohs», a

no campeonato .esta ua. Ele, J'ogador muito novo, pos- te: - FrancIs.; Mano e. taha, .

D I d d A
úmca no gehero pole[á atendê�Jo,

amos a seguir o resu ta o o suindo bom estilo COII! ótimos dri- fonso, Oscanno e Ganall; Ro' .

d
N

com servlç.os garanti 05 e sob
jogo: oes agndou bastante. berto, Astor.' Luiz Carvalho, e-

preços modicos.
Mimosa na dupla com Diva na e Carreiro. R T' I 1'

Ad'
ua ralano .

esteve indeciva melhorando .
�onten a esteve empate ate

muito na mi:lCta, ;otando-se a fal-I os últimos minutos, quando Ca - I . . 1ta de conjúnto e treino em Diva. nali fez o. terceiro tento carioc�, I D '·,.Arm! n 10 Tavares
. Vivi, foi a mesma jogadora de que o arbitro o anulou po� off-sl-I Esp'Jclalista emm�ilntias de

terneios passados sabendo ares. <]<>, contra
..

0 que a �or�IJa re- GM GANTA- NARIZ - OU

ponsabilidade que lhe cabe n'um c�a�o'j, ongmando-se lIgeiro sur- VID IS-- CABEÇA--PESCOÇO
jogo como o de domingo. ruru. (f, rmai'lo pela faculôaàrz àe

Na simples contra Andoeta, Jà sob ás IUles dos refletores, meê- cina (la Universiàaàe ao

Ih d d M '1' R b t 't d I Rio ae Janeiro. Ex-interno
IDe or J'oga o>a o arcI lO, es- o er o aprovei an o um passe

'

•

I
por :oncu.rso, ao Hospital ae

teve úmplesment� admiravel. de Luiz Carvalho, marcou o ten- Pro ,to 50( OITO e ao Asslsten-

E<tudou a sua adversaria no to que garantiu a vitórÍa dos ca- I cÍa !ublica do Rio àe Janeiro.
" ror' alguns anos ae pratica nos

primeirQ set, perdendo de 4 x 6, nocas. se lJiços especializaras no Pro

f S· d V' '1' f" ,sar 5anson. no Rio ae Ja-
d

.

t t ven r a ervIU e JUIZ o �r. ITgllOpara nos OIS res an (Os ce' - r !iro·-na Policlinica ae Batafo-

cilmente por 6 x 4 e 6 x 4 Fredaí. 1a _. no Hos;:>itnl al2 5ão João
Batista ao Lngôa e lIa Hospital
5affré--6uinle).

Chefe de clinica e cirur
gia .de ouvidos, garganta,
nanz) cabeça e pescoçl)
do Hospital de Caridade

l de Florianopolis.
I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone part:cular 1246 I

DUPLA DE SENHORES

• I

DUP!...A DE SENHORAS

Mimosa-Diva-Lyra; Yvone

_Andoeta-Marcilio Venceu FUTEBO'L
Marcilio 6 x 4 7 x 5.

BOX

SIMPLES CAVALHEIROS
Os Portuguêses em

pataram com os

Inglêses

Firpo reaparece
triunfante

BUENOS AIRES, 11 - OA.Heusi-Ma::cilio Neate-
Lyra, Venceu Ly.ra 6 x O 6 x 3

VadinhoMarcilio Pena Lyra Ven
ceu Lyra 6 x 4 4 x 6 6 x 4

Osmar -Marcilio Amandio-

Lyra Venceu Marcilio 6 x O
6 x O

acontecimei1tG esportivo que cons

tituiu o reaparecimento de Firpo
levou ao Luna Park, antem, C'.onsi�
deravel aS3Ístencia.

Firpo venceu seu adversario,
um pêso·pe5ado itaÍiatio, no I o

assalto, por K. O.

LISBOA 12-Realizou-se

hoje um match de futeból entre a

equipe inglêsa de Vrentford e uma

seleção de Lisboa.
O primeiro meio tempo termi

nou em empate, não conseguindo
:g;z:zz

roupas

OSCAR

)..,
...",.

..

.

''''i>''''_- , ..

"-, •. ''jI$;. ,

"
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A GAZETA-Florianopolis

A

Advog'ad\DS

I Accacio Mo
I ·

te I ra tem seu escrip-

Visconde de Ouro Preto

t6J io de advccacía á rua

n. 70. - Ph01iP: 1277. -

I Caix '1 Posta], 110.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
�

17 horas

Inr. Pedro da Moura Farra

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

l___2e1ePhone n· 1548 I
:_:= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater• .:le cha-

I

I mados para o inkrio_r'_1

I Dr. Aderbal
. da Silva

.:
J\dvogado

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

Il9�
Médicos

IDr. Ricardo IGottsrnann
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eaplelallala am cirurgia

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

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra

jano N. 18 das 10 ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior ,N. 26

JTELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clínica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

,

Rua João Pinto n. 13
Telefone

r;..�

��:.- � ... -.a..

II

Indica:
--;-::========::::�������---����-, I Rhe�ngan'iz

AL.E' �.

TA! 81 IR • '�ÃNS Pr\R/-\7oRDA;
Srs. possuidores de radio

Inão tem rival. GraíHie !lor
mente de Clue$ firmes.

Tendo cherado ao meu r.onhecrmento que, :ndividuo
sem e cmp 110, dizendo-se meu auxiliar em �(ADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angeriand- RADIOS pala
concertar, (TENDO INUTILlSADO DiVERSOS APA
RELHOS), decla o qu� tal individuo não é, c, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, som.nte me respousabilisarei peles
aparelhos que me forem entregues pe.soalmente,

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

�IIARCAS:

ALlCF:, AMELlA. AUROR
MARIA, MA RI NA,

MARGARIDA

A' venda nas bô ....

casas

I
� IfJ
I�i lo
'O
• lo
eACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO oCORRENTE ANO EM DIANTE e

�
" �mB � �- MtfijÇz-t5A rti'Sl

-----����-�il Habilitai-vosUltimas edições da iI ia
LIVRARIA DO GLOBO 1�.a�.eG-------fJ�-------e���o���:�

e����J��� ��������'RECEBIDAS PELA I.lVRARIA CENTRAL DE
00, �.

.

ALBERTO ENTRES ��"l4 �
� At �,
I� , .�ençao ....
I�
II� Transferiu-se para á rua Tiradentes
, I

N. S, a casa

I' "A Preferida"
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__� onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico ern geral ...

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

Rua Trajano n. 16
(Ediíicio próprio]

Motores eletricos de
confiança, prJduto da alama
uSiemens", V. S., os obterá,RUA BRUSQL E N. 15

. .

preços sem concurrencia so

<lnstaladora de Florianopolis»
Rua Trajano. J I

tl---------�����O.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospítal

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

de Inscreverse em

(Curso de especialização em

m01estias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

I C[C Limitada 5'1· ala.
CIC. Aviso Prevíoô'j, ala.

I Prazo Fixo g.[. ala.

uma empg@eza de surleiosJ per
gnllte primeis'lto =

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado?
A quem foram entregues os premias?
Onde residem os contemplados?
A rua e o numero da casa?
Onde se acham os retratos dos felizardos '?
Onde se ach arn os recibos dos p: emios en r -guzs
Oferece assisteicia médica gratuita ?
Distribue premos Extraordinarios ?
Quantos sorteios mensais?
Qual a conrribuição?

AUNIC,,\ que poder i responder satislat ri Ln ,�.ll.? a :) 11::;

E'

'\ ,,'! .encias'_ /\.
(:)

...... J

" Tvpographla, Estereotypla
enraôernarõo. Pcutcção, Tra·
balhos em Alto Relevo ele,
-

"CREDITO MUTUO P

Dr. (\.,'1 i�su,el
B I:,') a bã id PASCHOAL SIMONE s. A'ILIVRARIA MODERNA

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

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint::, 13
Telelone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

Punaaaa em ,1SBe

Rua Felippe Schmidt fl' 8
fabca postal 2Z9 Tel. auto 2oa4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

OEIa 10

Atenção!

afainada
Zina

Farmidal"vel soteio

I
\?aurt da

Granja
Este produto acha-sa

novamercte lançado a

ver,da no:�:; príncipaís ce- ,

fés e rest.aurantes des
ta cidade

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

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

constituintes naturais dos nGSSOS intestinos.

Premio no valor de Rs.
Premies"

5:175$ �

30$
10$

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolt.:ías-por Ruy, Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Ápoiinario

Porto Alegre
Fontes cornpendiadas de Leg. Soco Brasil-por Djal

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

" " "

Oficina XAVIER

" " " " "

==D E==
AntonioXavier

LAVA - TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVrçO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

E muitas isenções

lnscrevet-vesl

FLORIANOPOLIS

PREFE'RIOAA
I está fazendo uma verdadeira afronta com os seus p.cçus vantajosos; e uma

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

I
VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA!... �

A Casa A Preferida �APROVEITEM !� �
�"\1 RUA T�AADENTES N. a �1

�� (AO L,AD,O D���IRETOR[A DOS CORREIOS E TELE.Gi{<\FUS) ������l�-'� ���(������

;�;�;�.�.:

�--�----------------------�------�--------�----------------�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florianopolis
.Ó,

R:::J� r-í:tsrrdarlc:

C:..;yn Costa.

CO�6t'.)oracãÚ'
...;..,.,... �� ·:J��o

Não será devolvido o origirc I
pu/;lic.ado Cvu não.

O com ;ilo expresso em arii-

a 'I i l'€,'0 e co •. abcração, mesmo so 1-

cilada, não imt fica em respcn
r.aLilidade =u endõsso por parte
da Redação,

Assinaturas
ANO
SEMESTRE
fRIl\IIESTRE
MES
NUM. AVULSO
ATRAZADO

44$000
248000
12$000
4$000
$200
$300

Espec ial idades err.: APEHEiVOS E
SAI.CADOS

A CO! respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Ja.h::;, CaUzdo.

Redaç�r, Admn�stração
e Ofíain&s

RUA CONS. MAFRA, 5 í

Fon�, 1.656

AgentCis·"ccrrespondentes
lorto Alegre - Dr. Ar+onio

Bottini
Curitiba-Petrarcn Callado

�, .i
�' :;,.
,

I
I
I

��.:�
,

p.'fZ>ulr�C��OA E""d �B70

seguros Terrestres e Maritimo

Cu 'imjr�lc'S i:.nf'flino Rosa
Cresc. ·�;L. - Üinorah Alves

Caminha

JOhIViIe.-Xa-.· . Schenk
Lages- f lo ,S,' L" : I Neves
Laguna- Fmi; :. c.V Chagas Ma-

chad»
l\{afra-Pomjli1io Claudio
Nova Trento -j'lào José Arche
Orleans-;::dg .. Mato;
Porto União-v ! ICD ;i:io Miles
Rio do ',ui--Ar's;ides Melo
SãOJ0 : -Jose '..:osta Vaz
S. hd .. .sco Guaracy Gonresen
SâoJo.H.!ulill-joão Pa.lma
Tijuca::;-Osvu:kh Ramos
TU'Jc.Iàu- Te "'-jUUrJ Faraco

i ncontestavelmente a

1934

g.000:000$000
38.000:000$000
18.17Q:403$540
13.-196:912$949

2.435.0114:063$157
4.183:406$606

Confie a eX8CUc.S\O de G8U pro.éto
�á um boro arquitéto.

ESTAMOS EM 6TIMf\S CONDIÇÕES, :1\.'\RA
NOS ENCARREGAR DESSE. SEI�VIÇO

CAPITA:, REALIZADO
RESERV.'-'S .Vi/':.lS DE
RECEIT,'. EM 1934
PROPRILUADES IMOVFIS
RESPON;;AB.iUDADES ASSUNlíDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

todos �os Estados���iÍliIeS, Sub·Atien�ã;; fi Re�",iruIGl\"e9 de t). \l'r.� Ins] em
t::,(J3rasil, no Uruguai e W&S prin!:�pajs �raçaa C5tif''::�a1ü�1r,�!z.

Agente� em Florianopolls :

Campos Lobo & Cía. Preç;os n,odicos

e ltajaí

Treska J r, & Motta
FORMADOS FELA ,U;�IVf >SIDJ\DE DO

DE ]/'.NE1:.O
RIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA -;';tJria i ip )11S

FI AMIN, & IRMÃOSu
que j�j 3'"ecebeu Uf:1 fOI·n1idavel stock de arti·gDs para o illverno

.r.s jovens fll}ria�úPl}litanas se trajam com apurado gõs- I
to, porque adquirem suas sêdas na preferida Casa Tres Irmãos,

possuidora de stock de tecidos finos como não ° p03s11e ou-

tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade

�te a lia-se a beleza dos;;;;;t_ec;;;;id_o_'_'......�__iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii.iii__iiiõiiiiiiiiii .:J11
de seu

gam que 'as senhorinhas e senhoras demr.rern na escolha de

I seus vestuarios.
'

I
Elas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e lindissi-

I rnospaurões. Díficil de destacar a mais bela dentre tanta� belezas. I
--

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantestsêdas

SEDAS

I' iii

'. �r��

I
- 6�i)

---�-

r_::<tP MONCJ0L artg» sLlp:ríor�de
HEP CHIN Gloria

dC:11, Id2!11, Idem
ídern, idem, idem Artigo superior
'FDi\ LISTADA para camisa, artigo finissimr
··I?EP de seda para camisa, Ultima Mo Ja

"'1EDA LAQUE' ,

Cf,�EP d: Seda Estampado moderno l
SULTi\NA para Manaux
SULTANE IA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDA ESTAMPADA para quimono
SED,;�. Ide:11, idem, idem, artigo superior de
DizAP DE. ��EDA, artigo finissimo de
P2AU D�, GAZEl L'\, sortimento de 18 cores

CREP POND,c..GE, sortimento de 18 cores de
CREP J\lATTE, idem de 15 cores de
Cé\EP AMCR, mcdernissimoj
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de]

.- -I

IP�eços sem com����!!!!1
10$ Por 7$800

4$000
4$500
5$000
7$000
11$000 .

·5$800
7$500

11 $500
6$0500

12$ Por 8$500
0$000

10$ Por
"

7$000
22$ For 116.$500

18$000
�4$ Por 17$000
24$ Por' 1117$000

14$000
15$ Por 11$000

Artigo p,ara a estação de inverno
VELUDO CHIFFON de

E�fvJINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUJ)O FiNO de 90 r:entimctros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elezancia
CAPA DE PELE

b

RENARD de diversas de
RENARD artigo estranseiro de
RENARD d.l Alasca, de'
Idem n "

Idem
JOGO DE PEl E de

60$
65$
38$

p( r 40$000
« 45$000
« • 28$000

17$000
500$.000
110$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 450$000
« ôSO$OOO
« 45$000

-o

1 00$
200$
450$
800$

1 :000$
60$

artigo fino de
" finissimo de

JOGO DE �PELE de

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

CAPA DE BORRACHA, ultra moda, tipo
IDEM
IDElY.
CAPA DE HOMEM impermeável
IDEM IDEM

1936

Por 28$000
25$000
14$000
10$000

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

40$
35$
22$
15$

«

«

«

•

Forrnidavel e iueguala\iel STOCK �e fa pa.ra' o ;nverno,
· .

que fOI recebl�:io recente-
.

rner)te elas praça do RIO e de S. PAULO

I

(
"

.. �,;>t.:
"

.. �

'�i€�A�'- �, .
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Pelo onibus da Auto Viação
Catarinense chegaram: Hild-bran
do Barreto, Zanino O. de Souza,

Passa hoje a data aniversaria Mana Helena Cabral, Hilda
natalícia do sr. dr. José da Ro- Barr·eiros e Benjamin Rampineli.
cba Ferreira Bastos, sub-procura-

.dor geral do Estado e membro Do norte chegaram: Afonso GENEBRA, 12 - A Liga das Nações viu-se hcjcsubstituto do Tríbunll Regional �chmidt e. senhora, Luís

Fran-I deante de 11m dos momentos mais delicados de todo a
Eleitoral. CISCO da S;!va. sua historia, quando ameaçada de reforma, em consequen-
fi Gazeta, felicita-o. IOUTROS t?ARTEm cia de reservas opostas por potencias neutras e de um

cisma em suas fileiras, a propósito do reconhecimento daEdmundo GriSard! Pedro Sales soberanía italiana na Etiopia.
Quando o ministro dos Negocios Estvangeir.is daAniversaria-se hoje, o nosso Re6ressou á S. Francisco o

Grã-Bretanha, capitão Anthony Eden, inaugurou a sessãoestimado conterrâneo sr. Edmun- sr. Pedro Sales dus Santos, lun-
privada e o barão Aloisi objetou contra a inclusão do dedo Grisard, funcionarío da Dire- cic nario Esta3ual, átualmente exer-

legado da Etiópia, o capitão Edcn respondeu:toria de Estrada. cendo as funções de coletor na-
--Convidei .O delegado da Etiopia a tomar assentofi Gazela, cumprimenta-o. quela cidade.

á mês a do Conselho afim de discutir a questão.

Ontem á tarde, reuniram-se.
110 1 2 de Agosto, as gentis se

nhorinhas do nosso grand-monde
que, sob a orientação da exma.RIO, 12-Foram desligados
sra. d. Ondina Simone Gheur,do 2' anno do Curso Superior da
irão realizar, dentro em breve,Escola Naval, Heitor Lopes de Cheg\'u de Tubarão o sr.IIl-
uma màgnifica noitada de arte em

.

A cor�issão de zeladoras da !greja de S. Sebast.ião,Souza, Card�nio Jaim'! Dolce e dio Fernandes, funcionario do
pról da ccnstrução da Praia Clu- aVisa aOI� 1l1terests_ados qu�, cdomdllcent_ça do sr. ArcebispoY.�a;;;n�d;e�P�a;ul�a��OY�al�e�J�..e�m�o�s�.��T�e�s�o�ur�')�d�o�E�s�ta�d�o�.���� bel soc:iedade recreativa e despor-, Metropo Itano,

.

es ao anganafll ?d ?n� �vos para a co mpral�
t' a r cam-fundada em Coqueiros, de um n:wo SinO para a re en a Igt eja.

j IVI
e

Jt l' stas dos dl'vertimen- � As lista", rubricadas pelo sr. Cura da Catedral, estãope os en us a f

d T'

C
. -

T d F
.

SI tos de praia. I
a ca:go os �r�. JaI!TIi": arrelra), eor oro erran e e-

Ao que sabemos, além de um cundmo S=arrelr�o. .
.

animado baile, com que ternJina-1 Flonanopohs, 13-5-936.
rá a elegantt� e atraente noitada, CARTAZES rllaia ..borrãohaverá numeros de muáca, can-

DO DIto e dança executados pelas gra- 'A
rec Iai iiieciosa.> participantes do fedstival; CINE REX, ás 5. 7 e 8, 30

que apresentar-se-ão traja as a
h A T7 I d Ad d 1- I dIf 10ras, y a sa o ellS, e ,- Do sr. Francis::o Bitencomt a]a\)oneza. ci?sa �pereta r:om as mus.ícas inj· Silve;r,.I, repreôent:lnte comercial,

------------ mltávelS do grande Chopm. teve a gentileza d� oferecer-nos
CINE ODEON,às 5, 6, 3!4, diversos mata-J::.orões, reclames do

Aparelhos de Radio? e�, 30 horas, N�s garr_as da afamado prodúto Hemozol, lo-
Só «Koerting, a melhor marca. lei, um grande filme calcado na nico do sangue.
Não compre outlO aparelh,) sem I ação nefasta rios gangesters amen- -_------

ouvir antes o afamado "Koerting11• canos. CINE ROYAL, ás 7 c 8.30«I�staladora de Florianopolis» J CINE IMPERIAL, á� 7, 30 horas, O CIÍme do /:!,r�znde Ho-
.Rua T= II. .!<;!4Amascot�li/_'�WW�i1rwr:I;

O-Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cla. •• Joinvíle

. __ ..
�.
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retirou-se da liga
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\

I
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Ao pé da la
reira v o·z D O

-----------------------------
POVO

-Sirva-se do chimarrão, co

ronel.
-Obrigado. Pois é como eu

lhe conto. O nosso nóvel muni

cipio de Concórdia faz pleno jús
á denominação. Lá vivemos na

mais beatífica harmonia, no mais
cândido seio de Abrahao, na con

templação feliz dos bem-aventu
rados. Por isso mesmo, sabe vo

cê que onde ha paz não ha ho
mens notaveis. Os gênios sémen
te se revelam na luta.
A estagnação dos charcos pó

. de apenas produzir miasmas.
Eis porque, lá em Concórdia,
nós vivemos consoante a frase
osvaldiana: «hum deserto de ho
mens e idéias».
O Cavaleiro Andante daque

las zonas, encontra sempre tudo
em órdem, ás mil maravilhas.

Não ha oposição politica.
Quem manda lá é o sr. Leo

nel Mosele, velho amigo, ami

go intimo do general Flôres da
Cunha.
A antiga colônia Mo�ele, Eber

le, Harous & Cia., hoje emanci
pada de Cruzeiro, em sua nova

organização comunal soube ar

mar bem a sua «igrejinha», pro
tegendo-a das -intempéries» im

previstas. O escrivão Dogelo é
camarada e o tabelião é ... Amo-

IrradiaçãD
da Aleth.a

nha
A estação alemã OJN, onda AHIUE�5ARl05

3I,38ms.,i:radiará amanhã o pro-
.

grema abaixo, para a America do
Sul.
A's 23,15 corresponde às

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7, I 5 às 1, I 5 hs, .

22.jO Anuncio DJN, (alemão,
espanhol). Canção popular alemã .

22.55 Saudações aos nossos

ouvintes.
I23.00 Trio de piano de C.

de Pasztory.
23.30 O poeta fala: Hans Re

hberg.
23.45 Noticias e serviço eco

nomico (aI.)
24.00 Maximo Pavese: Novi

dades da Alemanha.
00.15 Musica militar: mis en

cêne: rp,inz Eugen, o chefe do
exercito do lo. 1?,eich (para o

2000. di!! da morte). enzern m-ws 1-101E:

1. J 5 Noticias e serviço econo-
o menino Edio, filhinho

mico (esp.) sr. Eduardo Nicolich:
1.30 A Alemanha e a cultural

o jovem Gastão Simone di t\s.
Europea. Palestra com André sis: BATl5ADO.
Gel'main.

o sr. João dos Santos Neves: I Domingo último foram leva-1.45 Sonata em dó-maiorOpus a senhorinha America VIeira. dos á pia batisma! 03 petizes:2 de Ludwig VJIl Beethoven. No da Rosa; I Ivone Silva, fitha do sr. Nestor
piano Hans Arndt.

o jovem Vilson Schmidt; Sílva; e Ceni Neves, filha do sr.2.15 Eco da Alemanha.
o sr. Antenor Borges, íuncio- Zeferino Ramos Raupp.2.30 Ibero-Americanos no nario da Companhia Tração Luz

Reich, Dr.Euskaro, Argentina.Dr, e Força; HABILITAÇÃO
Guillermo Sanchez, Perú. a senhorinha Ida Mendonça, Estão se habilitando para ca-2.45 Suite para violino, viola filha do sr. João Mendonça, cons- sar:-Esaú Generd, íuncionariofranceza, e guitarra, de Ernst Ro-

trutor; publico e d. Nair Laus Schmidt,
o jovem Porp�Iato Nunes Pi- naturais deste Estado e residentes

nesta capital,

Dr. Ferreira TJastos

Festeja hoje a sua data aniver- Para o norte seguiu acompa-saria natalícia o jovem estudante nhado de sua esposa o sr. Hilde-Orlando Medeiros. brando Nunes.

Viajou para o norte do Estado
do a sra. d. Carlota von Dreylres,

luecionaria postal.

•

rim.

-E o juiz, coronel?
--O juiz vai entrar na Iami-

Íia Ramos, prêso pelos ponde
rosos laços do himeneu.

O Dela Costa, que é emprega
do do sr. Mosele, vai represen
tando a contento (l seu papel de
Preleito Municipal.
-Então, «viva a Pátria e chô

va arroz», coronel!
-E.' Apenas uma coisita vem

pingar uma negra mancha na

candura lirial dessa vida para
disica. Somente uma nuvemzita
de fumo, como uma locomotiva
que passasse, •• azul esgarço da
manhã.i. E' que, enquanto o

tabelião é perdidinho pelo ex-In
terventor, o juiz é todinho da si

tuação. Dai os in,terminaveis de
sentendidos;< nas palestras de cartó-

o

rio. Feliz��nte, farejando algo, lá
pelas tantas, surge o Leonel, co·
mo o «anjo da paz», o eterno

mediador entre o bem e o mal. ..
-E esta situação de «panos

quentes» pedurará, coronel?
-Sei lál Quem poderà pers·

crutar os designios da. Providên
cia? Non omnia possumus om

nes. Entendeu?
-Não, coronel; nunca estu

dei para padre.
-Pois, então, arrllnje-se!.ü

de capital

ters.

3.00 Ultimas noticiasíem ale-
mão).

3.15 Olimpiada 1936 (esp.)
3.30 Musica ligeira.
4.30 Ultimas noticias (em es

panhol.]
4.45 Despedida DJN (alemão,

espanhol.)

res.

l'HE6Am UH5

Dr. fifonso C. da

fALEl'ImEHTO

Veiga Faleceu no Alto-Aririú, muni
cipio da Palhoça, o venerando
sr. Francisco de Medeiros, proles-
60r aposentado daquela localidade.

PEL05l'LUBE5

Acompanhado de �sua exma.

esposa retornou a esta cidade o

sr. dr. Afonso Cardoso da Veiga,
Iuncionano do Ministerio da Agri
cultura.

Praia ClubeDesligados
da Escola

Naval

Procedente de Curitiba che
gou ontem, a esta cidade, acom

panhado de sua exma. familia, o

sr. sargento Angelo Ferreira, que
vem servir no 14 B. C.

•

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 penSã?

MobiliarÍo completamente novo, instalações samtá-
rias etc. . .

�

O motivo da venda é ter o proprietario de
.

se reti
rar para tratamento de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

O'timo emprego
Silvio

------::----::----
.-

As bombas «Elmo 25» p �

alta aspiração, denbminadas «cas

seiras», conjugadas com motôr
em pequeno ciametro, (o que Ihe

permite serem localizadas em. �e
bueno esp�ço), tomam uma IDSlg
nificante quantidaàe de corrente

elétrica, mas ofelecem resultado
eficiente, prático e seguro.
V. S. poderá obtê-las só na

«lntsaladora de Floridnopolis», á
Rua Trajano 11. Ir--_:'�=========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii!!!!i!!- --�-�------ -

-"\ .. � ........ ,. '.

das
o Institu'to de Genebl·a,
possessão ang�@�frari�G,
c8.ninhs= para o seu as-

facei�n7Hent�

"...Já nao exíste u,,,,,, ,estado
LEtiope"

-Tenho a honra de declarar que a delegação ita
liana não póde admitir a p;-e3e!IÇJ á m êsa do C0115.::lh:)
de uma delegação da Etiópia -declarou então Aloisi, len
do uma breve declaração contlda em uma folha de papel
que trazia as mãos. E continuou:

-Efetivamenk, já não existe sequer a sombra O�
um Estado etíope. A única soberania na Etiópia é a da
Italia. Conseguinternente, toda discussão sobre a questão
da dlvergencía italo-ctiopica é despida de significação.

Deante disso, J. delegação italiana ergueu-se e dei
xou o salão, ás cinco horas e vinte c claco rnin -tos c'a
tarde.

A reunião secreta do Conselho foi prcce.l da. de
numerosas conferencias entre os principais delega :JS, en-
tre os quais ficou decidido, cm ca.ãter ;-;riva lo, que I) dc
bate da questão etiópica seria adiada para o dia 15 de p
nho vindouro. Todavia a ação rápida da Italia notiíiccr-do
formalmente á Liga que estabelecêra sua soberania sobre I.
a Etiópia pareceu indicar que o primeiro ministro Musso-
lini estava disposto a levantar a questão ag-.�ssi\'Cil11entc;,
por intermedio dos seus delegados, caso surgisse qu alquer
iniciativa para o adiamento.

A atitlJde do Chile e Perú
GENEBRA, 12 -O Chile e o Perú contrários a con- .!

tinuação das sanções contra a Italia, vão se retirar da Li
ga das Nações.

A Argentina aprovou a permanencia das sanções
mas com restrições.

AVISO

(MARCA REGISTRADA
�.' J
�.
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