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adm in istração FlorianopoHs
Laguna� pela esplendida ro

dovia, recentemente con'struida, foi efetuad,s,
ôr.tern, no magnifico tempo de 2 horas e trtrr
ta e três rninutos.

O problema rodoviaric catarinense atravessa, presentemente, litoral quer pelo centro, per correndo zonas riquissimas '"e produtivas,
r trará á

a SU:l fase máxima das concretizações. são o atestado veemente de devolamento do aluaI govêrno aos altos
Segundo os bous e sábios ensinamentos da administração in- interêsses populares.

teligeute e proveitosa para o Estado, os atuais homens públicos bar- Podemos "r.esmo d'zer que faz parte integrante do progra

riga-verdes, inspirados na vontade do povo, que se reflete através ma de administração do sr. dr. Nerêu Ramos, o infatigavel e bem
da imprensa, vão transformando em realidade tangivel ansêios que ordenado incremento do n0SSO sistema rodoviario.
dormiam. ha muito, no mais deploravel dos esquecimentos, Inumeras estradas de rodagens. rasgam em todas as direções

Um surto novo e vivifi .ador preside os átos administratj-, o territorio catarinense, abrindo novas perspectivas economicas, im
vos lia q ue concerne as realizações de [vult" e de interêsse pú- pulsionando, num crescendo apreciavel, o progresso material da nossa

blico. tena.

A entrega ao tráfego. nos ultimos dia" de duas exce- Ha dias verificou-se a inauguração de uma estrada entre

lentes e modernas rodovias, ligando Florianopoli, ao sul, quer pejo Florianopolis-Tubarão, através do planalto, e que muito de proveito
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SO honra dignificae u
� viagem de

lena que percorre.
Ontem, novamente tivémos o ensejo de presenciar a aber ..

tura ao tráfego, intenso, de uma outra rodovia, ligando nossa Capi
tal á Laguna, pela orla marinha. Afim de proceder a solenidade (:'1
inauguração, partiu, na manhã de ôntem, em autornrve] e rum"l";')
Laguna, uma comissão chefiada pelo deputado Altarnito Lobo Gui
marães, Pre�idente da Assembléia Legislativa, e composta dos HS. Je' 'r;
Alcantara da Cunha, Presidente da Câmara Municipal; ce], f_: r
tidio Regis, Comandante da Fôrça Pública; Otávio de O!iveir?,
Diretor do Tes..uro: dr, Haroldo Pede.rneiri's. Diretor de Estradas
de Rodagem; dr. Alvaro ele Albuquerque, lnspetcr Regional uo

Trabalho; J05é Cândido da Silva, Fiscal do Consumo; Luís dél Cos
ta Mélo, Contad-r Geral do E�tado; Adolfo Silveira, Pre�idcnt8 (lo
Clube cios Funcionarias e jorna'i.ta Jairo Callado diretor de A Co-, JETA zela.
O percurso ótimo em toda a h g'fI extensão, que separa FJoria

nopolis de Laguna, foi coberto em 2.33 horas, demonstrando ca

halmente, a excelencia da nova rodovia.
Es�a magestosa obra rnuitc deve, lambem na sua adrninis

tração e orientação técnica ao esforço incansave] do sr. dr. Harol
do Pederneiras, competente diretor r:la Diretcria de Estradao, c a d,-�
dicação do engenheiro Anes Oualber to, que presidiu desde o inrc:)
li construção.

. Ch�gados á Laguna os caravanc.ros foram alvos Je signif;-
cativas manifestações expressivas de júbilo do p070 lagunense,

Aos ilustres itinerantes foi oferecido lauto almôsso, sendo,
nesta ocasião, trocados brindes reciprccos de verdadeira cordi!il:Jadc.

O sr. '\taliba Brasil, em nome da maioria dC3 verear'o->s
municipais, saudeu o sr. Presidente da As>:embieia Legislati la, de
putado Altamiro Guimarães, ali presente.

Ofereceu o banquete, aos homenageados, o sr. Armando
Calil, que discursou calorosamente.

Por último agradecendo, falou o deputado Altamiro Gui.
marães, que em vibrante e eloquente oração manifestou a SUd ale
gria e a d JS seus companheiros de jornada enaltecendo ainda 0

alto valor da realização, efetLvada pelo governo do Es:ado, �l2�
tem a sua frente a figura incontundiv.a] de Ncrêu Ramos.

l

Ao deputado Pcmpilio B�r:to, fOI enviado pelo gov.zrnadcrdo Estado o seguinte telegrama:
cDeputado Pompilio Btnto. Congratulc�m{: prezado amig::; e

�or seu i?termedio com tod�s os lagunenscs pela abertura estrada que
liga Capital essa prospera cidade, COrJfo:me compromisso governofatá ,seguir aí breves dia, engenheiros estudar �raçado e fazer crçamen
to ligação Vila Nova.

Abraço� (a) Nerêu Ramos, governador.
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trdjano n. I (sobrado)

A 00 POVO politicas.voz Sem quaisquer ligações

Florianopolis,
Proprietario e Diretor Responsavel

---
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• Em resolução governamental
e que I ma ram o

I
foi aposentado Guilherme Wie-

Pobre homem lr�)rn Filho,
.

diretor do Grupo
Hoje, pela manhã, tripulando .• Esc,)1 ar «Venceslau Bueno», da

um canóe,saíu do galpão do f\!au" RIO, 16-Faltam pormeno- cidade de Palhoça,
res sobre o achado macabro

tico Riachuelo, o jovem academi-
co Clovis Gama, remador daque- das margens do rio Laran-

jinhas, em Sto. Antonio da Dr.le clube, Platina,
'

Após percorrer descuidadosa-
mente, bôa extensão, da bala sul Os poucos informes, com-

d tudo, trazem a idéia de um
de Florianopolis, quando ehonta-

b quadro dantêsco, oferecido Foi nomeado o professor ca-
va Tipitingas, sentiu que ° ardc() pelo corpo decomposto de tedratico de Direito Civil da As bombas «Elmo 25» de
submergia, lentamente, em virtu e

J
-

B' á f
.

Faculdade de Direl'to de Saata alta aspiração, denominadas «cas

de defeito verificado no casco, coa0 err o, que, parece, OI "

terrivelmente mutilado e, de- Catarina, dr. Fulvio Aducci, pará seiras», conjugadas com motôr
que permitia a invasão da agua. f J' ( Ih

I pois queímado em uma 0- reger, interinamente, a cadeira de em pequeno ...iametro, o que e-

Impossibilitado de n cançar ter-
guelra. Direito Civil do 40. ano da rnes- permite serem localizadas em pe-

rfa. �Iue seb
achava dis�aflte, com a

As autoridades diligenciam I
IJ'a Faculda-Je. bueno espaço), tomam uma insig-

ragl em arcação, o J�vem row�r esclarecer a extranha ocur-
- nificante quantidade de corrente

procurou permanecer a superficle, d
' I CARTAZES elétrica, mas oferecem resultado

d d renCIa, que enuncia a

sa-j�. agua,emquanto aguar aV,a au-
nha verdadeiramente impie- OO D IA eficiente, prático e seguro.

Xllto de outrem que por alI pas-j dosa de um barbaro crimi-, CINE REX, ás 7, 30 horas, V. S. puderá obtê-las só na

sassMe. I I d
'.

t
noso. exibe um excelente pograma du- «Instaladora de Floridnopolis» Associação

as, por ser o oca o SlOtS ro

pio com: Este homem é meu i{ua Traj'ino 11. Crouco heque.ntado por pescado�es V" , e Raio mortifero. omercial
ou estar mUlto afastad� da rota lnga tlça . CINE ODEON.às 5. 6 314 Nomeações de Florian� ..das embarcações, ClOVIS Gama

8 30 h f'l d
'iUI

. Ad' e. oras, um 1 me e federa.·s I_permanecIa cerca ed qua�ent(1 ml- 170 pessoas Buch Jones: Premio de conso- pU, ISnutos nagua, quan o aVistou um
'aça-o 1"1' d Sacri' Foram numeados, na pasta da

.

d d'
. .

d I d
li e a pe IC:U a selea a -

aVlã� Co� ar. mgl o pe o co- envenena as flcio l;forioso. Fazenda, Leopoldo Olinge( para Da Secretaria da Associaçãonhecldo piloto Schust�r ,e q�e rU-1 Tok iO CINE IMPERIAL, ás 7 e o cargo de coletor da 1 a. coleto- Comercial de Florianopolis recebe-
roan ao. a��oPdorto dfsta Cidade. em 8, 30 horas, Keil Maynard em toria de Joinvile, Julio Ferreira mos comunícação de ter sido em-Aos sma.ls o nau rago o a�a� . , lJomens marcados. I para a 2a. de .Indaial, e Artur d dlh Ih d TOKIO 1 5 ' '\

numero
n· possa a a nova iretoria para ge-re o amemou, reco en o o )0- •

- v
CINE ROYAL ' 7 30 h B 2'd ':)1. 'd b" as 0- ona para a e D umenau. ri'r o d t' d

.

ddA'
,

vem ao seu bordo qUE' aSSim, fOI e pessoas que sucum Ilam apos N d
." 'P AIf d d FI

.

s es 1C.05 a socle a e no nunclo em italiano, espa-
transportado a est; cid�de ingerirem holos de anoz envene� lr�s,

a a maiS que uma mu- ai,f a fa.
an

dega
e

orJda- periodo social de 1936 a 1937. nhol e português.
C 1

"

'fi d b "0 d 30 ner. nopo IS, OI nomea o o exguar a A nova diretOria ficou' assl'm M I R I GA Companhia onGor, nenh -. na os, so e a J , sen o es- d 'd B I' E I'd J
arena ea e iOlJinczza.

,

d 170
a uaneuo e e em, uc 1 es U· constituído: N

" .

ado do ocorrid.o e. nll� ge�to elo- tu antes e en�re os
_

enven�- Ce rtazes de lio S::rpa.n
otlcIar'o em italiano.

I f d d 11 7 d t � Presidente, José Filomeno,' VI Con e t dgiave ez segUIr Ime latamente,8 na os, am a es ao em l en-, a_ a h
�

, -

l
.

r o por uma a::; ma;:;
J' h fi' d d 'd • •• n a CAFE' BOM 50' NO ce-presidente, arcar Cardoso', 1 Ta' -

dsua .anc a a m e trazer a em- go e VI a.
. CINE REX á 30

' o. c DS!DlSSao e ti!"i? "V"f" ri·,--

barcação deixada em plena bala Trata-se de um áto de vm-
8 30 h

' 5 ,6, de ..JAVA secretario, Edmundo Simone; 20. Salas do EIAI-< de f{oma.
'. '.'.�

sul. gança de um empregado de um
"

?ras aprese:ltara o gran
_

e Praça 15 de Novembro secretario, Pedro Gouiart de S'm- Conversação do Prof. DE
estabelecimento de ensiao, qUL aEtor'ltJragl�o do

cA1D1ema �alemao Antonio Paschoal 'la; 10. tesoureiro, Manoel Viei· MAsr, sobre um tema da atua.
foi prêso.

mi anmngs em ma t/otasca-
,

.
ra de Melo; 20. tesoureiro, Teo- lidnde.

rada, um filme Art. ExpOSição e Adora- doro Ferrar;. Musicas
.

dCINE ODEON 6 30
N

d S S S mterpreta JS reL v:o-
, ás, e çao O • • acra- niretorcs de trimes!r."!: Jo�é Mo· lonctl:�ta P'HJI0 Leoi: r;.8, 30 hons, O papagaio bran- menta ritz; Pa�côal Simone; João Di Noticiaria em eSjJ:lUllO: e por-eo, extraordinaria produção da �ernardl e José Augu,to de Fa� ttJJuês.

'

Warner. Na Matriz do Purissimo ',fnas. I 'Vlar;:!' R 1 G'CINE llVIPERIAL, ás 6,30 Coração de filaria, após a Com'ssão flrbilrar.. Carlos Gal-I-
A. ·�l e�__ e 'i,. 'C;:,"(i.

e 8, 30 horas, O ultimo coman- missa das 8 horas, realizar� luff: B�r�á,bé Vieira, Dutra e Age- Promoçe)ssdo, um fline de realização gigan. se-á, amanhã, a Exposição e nor Vmssl:no PereIra. Foi 'd
.

f
t Adoração do S S Sa 'ramen C' F l

promovI (> o prn'elsor

escCal·NL, ROYA O t
.. \,; - omls8ão isca: Robelto Tosé Boabaid él 2J .... tor �,) ..

�. 801:. L, às 5, 6, 3 e 'o. Oliveira; Tecdureto Avila; A�e- F I D

8, 30 h:>ras, Sob O luar dos A's 16 horas ted logar o Ilon Dario de Soma e AivaF!
�sco ar «1 ê"ofessor V<.':c '

:u-

pampas, com Warner Baxter. encerramento, com benção. Soares de Oliwira. Bu,ctlO>� (; da Escola 1",0 i�l
Pnrnana, da cidade do P,olhoça.

[Mataram
. -

um aviao

Condor

Salvo
por

Eclipse total
do sol

f�ronl0tor PÚ
blico de São

José
Em resolução de 14 do

corrente foi nomePldo (} dr. BRUXELAS, 15 -Os meio�

Alvaro de Abreu Rego para ciendicos prepararn�se, ha alguns
exercer o canro de promo- dias, para a observação dó eclipse
tor público d� comarca de total d::J sol de 19 de julho.
São José, de 2a. en.trancia � O ponto toai: favo�aveJ para

pertencente á la. Ctrcunscn- observação sera a cidade Je

�ão Judiciaria. Omsk.

I

Aposentodo ria'Nomeações
Pelo govêrno do Estado foram

nomeados: a normalista Rute Sil
va para exercer o cargo de pro
fessora do Grupo E!colar .Pro
fessor Venceslau Bueno>, da ci
dade de Pliihóçil'; e Guilherme
Willeck para exercer, interina
mente, o t:argo de interprete pú
blico do Juizo de Direito da co

marca de Blumenau, enquanto du
rar o impedimento do respectivo
funci�natio, que se acha licenciado.

Fulvio
Aducci

Er"1te italL� �'o"
audizioní s.:-:7,> ;;;j .•

diofonjch�
E. I. A. R.

Estação da Roma 2�W. do: �m[�j
curta m. 31,1::> S��ai ãl �lP.

Sg�5,
hora do 1?,io de Janeirn 2),20
Programa de transr.:.issão r.;
diofônica especialpara a A-

me! ica Latina

Sabado, 16 de Maio de 1936

.;
, �:\'.

(� ,0\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Qual o futuro do
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A balela

Brasil?FLORIANOPOLlS, Sabado, 16 de Maio de 1936
------.--------�------------------------------ -----------------------------------------------
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Ao Brasil estão reservadas as mais brilhantes pági
nas da Hístoria dos Povos, porque, mais que nenhum ou

tro país, pelos seus inúmeros feitos êle bem merece .

No concêrto dos povos, já estamos' cansados de
presenciar os altos e baixos, quando não da fraqueza de
seus díngentes, pelos menos das diversas circunstancia 5

que a Economia determina, que a Política dirige, que a

Instrução exige. .

Os países européus sofrem de surménage; pensam
RIO, 14-Volta-se a falar na

e executam os planos das conquistas em pleno seculo
Na barafunda do mundo mo- te se tendo em conta o formidlvell de trabalhos forçados de Sagnows- possibilidade de uma remodelação �X; tramam a guerra ás ocultas; fundam doutrinas poli-

demo, é a espionagem o têma que armamento que o III Reich está pi e seus amigos, ministerial, decorrente de um acôr- tícas para que possam de -algurna fórma mudar o rotinis-
mais "trai a curiosidade pública, fazendo, a revelia do Tratado de .• do era vias de conclusão entre o

mo das monarquias e das republicas; estadeiecem planos
pela aureola de intriga, mistério, Versalhes, desde que se afastou Como agiram os es ...

situacionismo e as oposições. de comercio que são verdadeiras arapucas ínternacionais,
e, ás vezes heroismo de que ro- da Sociedade das Nações. piões A principio os novos ministros pois O que favorecem na troca de dinheiro, fica muito
deia, A Alemanha-o Imperio ger- Todos listes espieõs do pro- seriam os srs. Artur Berna�des aquem do justo valor da mercadoria recebída. Neste par

A espionagem e a contra-espia- mânico-quer igualdade militar cesso Sagnowspi eram aventurei-
e Altino Arantes. O chefe per-

ticular, sofre o Brasil que vê sua exportação aumentada
oagem teceram uma lenda no ta- com os seus rivais -frcnteiriços, ros, curtidos nas lides da espio- rernista iria para a pasta da Fa- formidavelmente, emquanto tambem formidavelmente, vê
boleiro sangrento da Europa em As grandes fabricas trabalham nagem internacional. O proprio lenda e o paredro perrepista para

a conversão em libras, muito inferior ao que em outra épo-
guerra. Longe das frentes, onde construindo material bélico, e os Sagnowspi agit, na guerra, no

o Ministerio da Justiça. cas se exportava.
,� 111L:ralha e as baionetas mordi- engenhos difarça os elementos de exercito russo, e depois da der- Agora o palpite � outro: para

País rico, ainda longe de ficar exausto com o
i.r, incrementes a carne dos solda- vaz-tratôres, aviões, navios--em locada de 1917 poz-se a serviço o Itamaratí iria o sr. Afranio contrabandeamento de suas riquezas, durante 4 séculos, �
os, espiões e contra-espiões, cau- mortiferos instrumentos de"guerra. da França. Interviu em varies de Melo Franco e para a pasta

O ponto de convergência dos olhares aguçados dos que lá
Idosu,neute, como aranhas que Isto desperta o temor dos vizinhos, casos de grande interesse naquele ocupada pelo sr. Ráo o sr. Hen- fôra sofrem da falta de muita coisa que possuimos e que
trabalham na sombra, trançaram li que enviam para a Alemanha tempo e, presentemente, agia na rique 8aíma, cieadeu da maio- mal sabemos aproveitar.
complicada rêde de suas maqui- os seus melhores espiões com o Alemanha. ria na assembléia paulista. Não é possivel que se faça um saque em nossa

nações. fim de saber, por seu intermedio, A baroneza Berg e sua secre- Vê-se que ha um propósito casa porque isto aqui não é Abissinia; e, para contrapo-
Todo o engenho humano se a extenção e a eficácia de tal taria eram tambem duas aventu- qualquer de aumentar a confusão rem ao paradoxal csplrito de nacionalidade do brasilelre,

pôs ao serviço de uma pesquisa armamento. reira do tempo de Matl,-Hari, reinante aos arraiais da politica julgam os estrangeiros -judeus ou não-que só uma co i-
necessana. Eis aí porque a Alemanha é um conhecedoras de todas as tramas nacional, atribuindo-se, pérfida- sa poderá enfraquecer o espírito irriquíeto do brasileiro:

Vezes por ouro e vezes por viveiro da grande espionagem in- dos Ministerios e chancelarias e mente, ás oposições coligadas a
O Comunismo

patriotismo, 05 espiões realizaram ternacional. possuidores de bôu amizades em inteação de entrar num cambala- Alugam meia duzía de máus brasileiros, imbue-nos
milagres que a Historia ainda não

O
toda parte. cho com o situacionismo. de honrarias e no-los mandam como agentes do crédo

'L "" 1 processo de Sa- o d
. ,

d e Ihregistou na sua crítica irnparcra 5 emars esprões o grupo Porque nada disso que se tem
V rme o.

e que, ao contrário a novela e o gnowspi eram homens de menos importan- divulgado é verdade. Aqui, procuram êles subverter a ordem com o an-
cinema divulgaram com roupas da Sagnowspi foi um ex-oficial cia, agindo sob as ordens de Não resta dúvida que a pa-

xilio
..

de antigos companheiros; o povo é fácil prêsa-jul-
fantasÍa. polaco. chefe de um grupo de ee- Sagnowspi e de Berg. cilicação pohtita está novamente gam eles-porque êle sofre e dar-lhe-ernos remédio; por-

Quem se não recorda da Iite- piões cuja missão era conhecer a A baroneza fora casada com
em Iéco, voltando os proceres a que tem fome e dar-lhe-emas pão; porque vive massacra-

fatura do coronel Hutchinson- força aérea do III Reich. As suas o barão Berg, e tinha entrada trocar pontos de vista a êsse res-
do por lei� ,terriveis � !nstituições que se não coadunam

antigo chefe da espionagem ln- ordens estavam, em primeiro lu- na aristocracia alemã. Mulher de peito. Mas até agora só se tem �om I) espirito materialista da séculos XX e dar-lhe-ernos
glêsa- ou das mais emocionantes gar, a baroneza Berg e a sua se- grande beleza, poz os seus dotes examinado a 1uestão nos seus I liberdade, porque o povo vive em sua Patria com díreitos
pelicúlas que deram vida nova á cretária, a senhorita Von Natz- a serviço da espionagem. aspectos gerais, não se chegandc] limit�d?s, emquanto O estrangeiro vive á sombra das leis
trágica aventura da incomparavei ner, A senhorita Nstzaer conseguiu ao estabelecimento de quaisquer brasiletras e, entã?, dar-I,he-emos terra .

. /lata-Hari e de outras heroinas? E�sas ..
du�s mulheres, de. gran- e?tra� como empregada num mi- schemas, dentro dos quais as com-

E O comurusmo VIV� em su_a terra sob o �átego .

do
A espionagem, tal como a co- de iofluência em determinados msteno, Uma nas altas esferas

el binações possam concretizar-se no
Estado que lhe dá parca alimentação; e o comurnsmo vive

nliecemos, é uma consequência do meios i\1�mãeS, copiavam dados a outra lias b.aixas, realizavam ponto de se atingir á fáse da em sua ter�a sob o terro_r dos fuzílarnentps e das barbari
desenvolvimento das grandes po- da organização aérea alemã. ambas as suas investigações com partilha ministerial conquista aliàs dades legais; e o comurusmo vive a lutar com o Estado
t ,}l i"". Por seu intermedio soube-se grande exito, que a minoria �arlamenta; nã� para que êle não lhe tire o último metro de terra útil afim

Desde a guerra íranco-prussia- dos detalhes referentes aos gran- A que ag�a verdadeiramente almeja decididamente. de que possa ao menos plantar batatas ...
, t de 70 os espiões modernos des trimotorcs comerciais, factl- era a baroneza . auxiliada por sua BRASILEIROS! Nascemos debaixo de um regi-
começaram a manobrar. Com a mente transformaveis em aviões secretaria, Sagnewspi lhe indica- Lampadas de. b,ôa qualidade ,e me. Mau ou bom, respeitemo-lo .

. ldra europeia aperfeiçoaram os de guerra, que tanto deram que va as pistas com a sua grande por preços baratissimos são vendi- Amemos a liberdade infinda de nossos ares

-eios de saber o que outro país falar, e os referentes aos famosos experiencia, e recolhida os da- das, hoje e sempre, só na "Insta que um límpido céu anil cobre; amemos o trabalho pro-
quizéra ocultar. parques de material aéreo ocultos dos que as duas espiães obtiaham, ladora de Florianopolisn-Trajano digioso e fecundo que tornará o Brasil grandioso e feliz;

No após-guerra, a ação lenta em subterranêos. para envia-los em seguida aos n. 11. amemos a terra que nos viu naccer, porque «nunca vere-

e anônima dos espiões é verda- Nos centros oficiais de Berlim governos interessados. B I B LIOGRAFIA .nos um País como este», segundo Bilac.
deiramente assombrosa. e nos clubes de aviação, as duas A;irma·se que a poli'!ia alemã F'

.

d O
Tiremo� de nossa idéia a pretenção de SenTI\)3 fe-

Hoje-começos de março de espiães estenderam as suas rêdes -ou melhor, o serviço de con- Ol-d�s dnvla Os tpP,' or- Iizes algum dia, com o Comunism'), porque êle não dá a

19J5-a espionagem foi posta e colheram pesca abundante de tra-espionagem alemão-surpreen- �ãO ,e lta o em dãO. f au o, e felicidade onde nasceu e onde e implantai.
no primeiro plano da atualidade dados, que deram às potencias deu Berg e �atzner em f1agran- d� medra proPdagan

a ln tormlahvaI I 'd' d' f
. . ,.

d
e tu o quan o ocorre, a ua men-

C t b d dpeo empogante sucesso ocom o mteressa as mormaç3es preclosa�. tlo>, com CUnOSI!SItnOS ocumen- AI h 't on ra an a e gazaJl.·nab ' AI h
.

I E'
.

I
.

d' A •

I te, na eman a nazIs a. )
na som na leman a naclOna posslve que as pesqUlzas tos a aViação germamca e p a- E t t

.

t t t',

I' d
. . , .

.

. n re ou ros ln eressan es ar l-
socla Ista. o grupo de SagnowspI tenham nos de rotenos utJltzavels para d t 't AI

Num carcêre alemão foram exe- influido no precipit1\do acôrdo de vôar, numa futura guerra, da Ale- gos des acamos
os Vseãgtumtet�: d-

t d - b' f'l L d d
. .

h á d 'd d
.. vora a ou ocaso, en a Iva e

cu a as-nao se sa e SI USI a- on res, que os gran es JornaIs man a s gran es CI a es Im- b' t d XI OI'
.

d O d'das ou decap·,·tadas·, a. I'nfo'rma- oJ m' O.ICO e a lmpla a'A 1-
... e ropeus encarect'ram COlO as suas Igas. d h d f- f" f f

.

dI'
.

O d f
relto o amem crea or, e- RIO 14 UdP f' d NSo�s ? IClf�IS a Ifmam

A q�e O(Id
a feve ações sensacIonaIS. s ocumentos oram apreen- bre tIo amamentisroo etc., todos ,- m agente a re eltura e iteroi teve de-

pnmeIra orma, as agencIas an A policia e o serviço de con;' didos e as duas espiãe&, depois de 1 I b d f
' nuncia de um contrabando de gasolina, noport') de São Louren-

do curso a um «consta.) da se- tra-espionagem da Alema�ha tra- um processo sumarissimo no Tri- ehe5 eda orad oSê por per
eltos co-

ço. Estava sendo desembarcada ali, grande partida dCl pre�ioso 'com-
d t

... Ih
"

b Ih 'd á
.

E b I d P f d
n ece ores o t ma. b t' IOf

' .

f' I d" d' Dgun il-- res mu eres mlstenosas: a am p.m senti o contr' no. m una o tlVO, oram passa as us Ive . unclOnano Isca tratou e agir lme latamente. iri-
a chamada baroneza Benita von virtude disso é que foram ,Jeti- pelas armlls nos fo&sos de uma

-

gindo-se ao local constatou que, de fáto, a gasolina, em grandePelo sr. Americo Couto, con-
Berg e a sua secretária, a senho- dos o ex-capitão Sagnowspi e fortaleza. quantidade, ,est,ava sendo desembarcada e, todavia, n�o era acompa-

,

V N
ceituado e diligente representante, h d d d I dllta on atzner, e mais a senho- os leus auxilares, numerosos to de Sagnowspi, cUJa intervehrio n a a a In lspensave ocurnentação, Era consignadada á firma

N
� nesta cidade, da poderosa associa- I Prita aurer. todos os sexos e condições. desta não poude ser· absoluta- Gri o. az e Cia, foi incontinenti, apreendida. Para melhor garanti o

Ação de seguros gerais, Companhia ds três estavam grávemente en- Instaurou-se um processo, no mente provada, foi enviado para seu áto, o agente a' Prefeitura. requisitou soldados e guardas-ci-
I 'd Alianra da Baia, foi-nos ofereci-

vo VI as no famoso caso conhecido qual funcionou o Tribunal do um presidio, condenado á prisão :s vis que compareceram sem demora.
do um bem feito relatorio do pe'

por fJrocesso Sagnowspi. Povo, que é uma entidade cria- perpetua. riodo administrativo de 1935, da-
A firma, avisasa da apreensão, envIOu a São Lourenço

da, para defender a patria e J'ul- Parece que conseLluiu t!lestruir um representante. E&te, depois de se inteirar do ocorrido declarou
A eSD,'onagem na

- quela conhecida Companhia Na-
gar os casos de alta trai�,_ão; e a documentos valiosos e que outros que a gasolma não era destinada á capital f1uminensa, mas ao in-

I h
. cional.

a eman a nazi consequencia do processo foi li -de chave dificilima-não pu- teriar do Estadu. Estranhava, por isso mesmo, a deligênc.ia, tan.-
A Agradecemos as ofertas. hA lemanha é um dos paises sentença de morte da misteriosa deram ser decifrados, e que a to mais que a firma já avia requisitado vazões a Leopoldina para

onde os espiões das grandes potên- baroneza e de sua secretária-já estas horas estAo causando gran- Tal é, em tra!r0s geraIS, ti o necessario transporte.
cias trabalham com .mais ativida- executadas - e a condenação a des dores de cabeça ao serviço processo sensacional que tanto O combustivel de�tinava-se ás pr�ças de Campos, Macaé
de, cousa que S� explica facilmen-I prisão perpetua e a largas anos de contra-espionagem do Reid:. teir! dado que fal«r•. na Europa. e outros mumClplOS.
��������������������"_.,,�������.. �������������������

IVISITE'M "A CAPITAL"!
�'Elegantes e lindamente padronadas roupas

I e abundante stock

� Artigos para homens na casa A

f

�.

,
•
• da recam-

.. - .

paslçao ,n.-

nisterial
tJl��,terios e metados interessantes da

espionagem internacional

} ,

I

�
I

Consignado a importante
firma carioca

para crianças, possuindo variadissimo

I

fi

,...

CAPITAL., nas duas esquinas da rua Conse!heho Mafra com a Trajano

OSCAR CARDOSO
.;

í
\

�'- �- -. }f� :"':-_
_

•.;;.....-
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A GAZEllA-Florianopolis

Blurrlenau - ...Joinville São Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secção de�. Secção �je
.

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e cxtrange'ras r->ara remos fERRAGENS: MACHINAS:

Tapetes e trilhos Címento-Ierro em barras. ferragens para portas Mach1nas para laoeir..., �IP�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em gerai para a lavoura: arados, 1\\�
���:s para coser e sergir ��;g:s g:lc�n�z:sdos e pertences

, oro���:ii, c������:esdem�:I�S��; Motores '�
� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos ��1Sabonetes e Perfumarias res Material em geral D"ara transmissões: eixos, '�:l'� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �f

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e' graxas lubrificantes �';,
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveís e. Caminhões !::;Or�D Peças, acces- r �

v
f

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos aramados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANNl> Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

� Ernprez.a Nacion,�1 c?e l"av�9,S9�O ."Hoepc�e'>-vapor�� "C!lr:r �'�oep�k:e" '·Anna" e MaxH L,:
� Fabrica de Pontas Rlte IVlana - Fabrica de Gelo Rita Mana - Estaleiro Arataca" ; ,

��P'ÂV���g8���������������������§'�&�������e:::"���'mf;�:lti�'� �,,''[ ������:;;r /;

�
�
ê
@

� Especialidades em: APERInVOS E
l� -- SAI ,GADOS

� Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE-
� �, ÇOS MODICOS.

,.7����e�e.e-- -·.-----�50�.���t��.
$ Cozinha

.

p�
�'hl�e��G�l��-------,. -----.·.GOeOG�� Ô SOBRE A DIREÇÃO De' RROPRIETAHIO ���
.� � O RUA FELIPE SCH!\1IDT N, 1 �j

panhla "Aliança da Baía" i I...
FLORIANOf'OLlS

•

G I
����������������������-�������-� o ��G�S��.�X�.����S����

FUNDADA EM 1870 • � I li - �
o fi) �Va� CDnstrttS�r? ��

S T t M lti e @ rja'fFIY!MO__ �eguros erres res e arl Imo r..;!f\, �1'��� mt;r���1.IDi �<!(,J<l�� ���,�;�
�Ii ��� c.. �t�
• Ô _.Iga o nosso conselho: i
I� @

� MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM ii�, ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO- "'I)CUMENTOS PFÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONS'I RUTORFS DE CONFIAr�çA

Filiaes
1\/1av'tri 2::
em:

&WLL& -

AgeneSa Moderna de PUs
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 f'�

Ir Forrnidaveís sorteios proprlol, tres vezes

por semana, todas as segun
das, ter,al e aextas-felras,

Extração 1:om globos de crfstal.

A máxime

Co

1934

deJ Brasil
9 .000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13...196:912$949

2.436.044:063$157
4.183:406$606

Incontestavelmente a . PRiMEIRA
CAPITAL REALIZADO
RESERVAS :VlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

I,A

�U"'M_MIM'''H''__�

I
DR. SIPPEL DR. MACHADO iClinica e pro- Especialista I
tese geral em rrro] st�as i

I
da bôea da bôca

Iii'(JONSULTORIO: E,dra4,;fw §('llU dôr I'"RUA P. COUTINHO 88 CONSUL'l'ORUO: ,�
..II

�.l.:<
72" .(�:-�.I) "_ RUA.� SCHMln.T.! I)}Jí1'iii""''''ilifW'Iit_M'rti' "U1RnIiW�fi�Th w.olJ�.•�.�,

"#.IS�

A, �A.��Tr;.�
� ..o=:;t;."" =',� """

DIARlO INDEPENDEN í E

RcdLàiof�Ser.rst;rio:
Ostyn Costa.

COlaboração
_.,.. :::=J�� ",..,�.....

-- 1:1

Não será devolvido o otigir: .. Z

publicado tbU não.

O com: dto expresso em arti

go de coU(!bora�ã(), mesmo )li"

citada, não implica em re'. ,n"

sabilidade ou fddôsso por f,{j de

�Q Redaçdo.

Assinatu�as
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$(,)0
MES 4$0:)0
NUM, AVULSO $200
ATRAZADO $�OO

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos cm

nuncios e assittaiut as, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jzir;; CaHudo.

Redaçãü, Adrrm!straçi('
e 1Jflcimul

RUA CONS, MÁhA, 5f
fone, 1.656

�'orto Alegre - Dr, AI'I( ui"
Houini

Curltíba=Peue«. Cal ado

NO ES';'ADO DF Sl'.N'fA
C A.T 1'\..<11'1 r.

Araranguá->]fl.irr \1";hdhaubeh
Anitapolis-l\nibi'l Pae:;
D. nao Il·lla--A·'·1,,,,��1(. ::';',·h·-,,: ,�"

A b""' � .... .I:. .. v.1.. __ • .." '.l�lW

Biguassú+Hca« r. ,.)OS
Bluruer.au-> �Am!;' "':�) Hi'll1i;�
Bom Reí:ro-jOf',(T::ea Simô""
C ·1 D d 'ranOl',11aS-A e "O 1 erres

C
.

O I] ,,� •

ruzelfo- '�ZdUO :-ueua

CU!iL'!JélOf';' Pé.;- ':'> Ro: �

i i\ieS

Confie a execucào de seu pro��to
Gá um bom arquitéto .

C. inha

• _�. "._';' .. .l.>'... ''--._ �.' ...... ' _, •.• , ••••
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A GAZE rA- Florianopolis
--_. ---------------------------------�---

I Dr.Arrnlnio Tavares I
Esp'iclalista em molestias de

'

GArGANTA- NARIZ - 01)-
•

':7" ;S-- CABEÇA--PESCOÇO

'lI (f, rrnnôo p eln faculàaôe ÔIZ
m�c;cina õc Uriiu�rsiàaàe 130

I Rio àe Janeiro. -Ex- interno,
por :oncurso, 130 Hospital àe
Pre .to 50corro i! àa Assisten-
da !ublic:a ao Rio ôe Janeiro.
('ar- alguns anos àe pratica nos
se ulçus eapeclcllzaõos no Pro
r17 sor 5anson, no Rio àe Ja
r.elro-nc Pcücl.nico

õ

e Botafe
ga·· no Huspltnl ôe São João

I��n�l�.��i�?�1�a e 110 Hospital Prisão de ventre?
Chefe de clinica e cirur- Igia de ouvidos, garganta,

Inariz, cabeça e pescoço

I
do Hospital de Caridade
ce Florianopolis.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria. Aparelhos de Radio?

�onsultas di�riame:1�e no Só «Koerting, a melhor marca,
Hospital de Flonanopohs. Não compre ou tIO aparelho sem

I RESIDENCI� Hotel La I ouvir. antes, o afamado "Koertingn•
Porta-Fone partcular 12461 I «lnstaladcra de Florianopolis»
--

Rua Trajan� 11.

Irldica:
------------------�- _Java .JorrieíBanco de

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

'Praça 15 de Novembro, 26-sohrado -. Fone. 1.360

Advog'ados

I Accacio Mo-I
/eira

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Dr. Carlos Corrêa Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas e

ma iores lucros
Partos - Molestías de

Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Matornidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlStem seu escrip-
------------�----------,---------------

tido de advccacia á rua

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

vís.onue de Ouro Preto

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratotios Raul Leite

fil,·',p' 1277.-I '

�,

i

Icaii". ! PA6RHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CtC Limitada 5'1. ala,
CIC, Aviso Previoô-]. ala,
Prazo Fixo g·l. ala,

Postal, 110. Rio

Gago CoutaA
nho na RiaFulvio Aduccl

Advogado
Dr.

Di. Miguel
Br,.:)abaid

mo I 4- Procedente de
PASCHOAL SIMONE S.

A.ILIVRARIA MODERNA

funaaOa em rsse

Rua Felippe Schmldtn' 8 ,

l'alxa postal !Zg TEI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

Hamburgo e escalas. o
..Cap

Norte .. chegou ao nosso porto à,
ultimas horas da tarde de onten .

I
A seu bordo viajou para esta ca

pital o almirante Gago Coutinho,
que embarcou em Lisbôa, e a lU�
vem passar uma temporada, como
faz todos os annos,

Eua João Pinto, rr 18
(sobrado)

0,,:-, 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pin�o, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das I 5 horas em diante

O'timo emprego---�-

I rr. Pedro de Moura Ferro I de c�:tpital Vende-se um cavalo enci
lhado, pêlo alazão. Tra
tar na Charutaria Rio

Branco.

Tvpagraphfa, E5terrzatypfa
IZncaôernar3a, Pautação, Tra· .

balhas Em Rito Rellzuo etc. ,

-Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

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

ADVOGADO

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

Imados para o interior.

.�,

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em�Fioria�
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE·
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA

[',. HOTEL, único na Capital. com- 39 quartos sem pe .são,

Mobiliar io completamente novo. instalações sanitá
rias etc.

O motivo da venda.é ter o proprietario de;se reti-

I'
rar pua tratame .. to de SU:l saúde. Para inlorrmçõ s diri

jam-se á Paulo T. Posito, pnça IS de Novembro nO 24.
Florianopolis.

-

IIAtenção I --------------- '��--

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Yaurt da

I Granja
afainada
Zina

RI1einganizEste produto acha-Sã
novarnerlte lançado a
verlda nOt; príncípaís ca
fés e restaurantes des-
ta cidade ICAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL IMETROPOL. I

IEste produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re- ,

constituintes naturais dos nossos intestinos.
I

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

-

AL-ERTA! ...
Srs. possuidores de radio

LÃNS PARA BORDAR

não tem rival. Gral1de tartl
mente de cores firmes.I Dr. Aderbal R�

da Silva
Advogado

Rua Com. Mafra. 10 (sob.)
Fones 1631 e.

129�

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, índividuo
sem escrupulo. dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'�
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS para:
concertar, (TENDO INUTILlSADO DVERSOS APA.
RELHOS). decla.o qu� tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pessoalmente,

O RADIO�TÉCNICO
J. Agê

MARCAS: " ,

-_.l.:. '

ALlCF:, AMELlA. AURJRA
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casasMédicos

Motores eletricos de absoluta
confiança, pr:>duto da afamada
uSiemens", V. S .• os obterá, por
preços sem concurrencia só na

<Instaladora de Florianopolis»-
111�!j!�������������������� Rua Trajano. 11

.����i� �����l��.
� �
� At N'
I�' .�ençao_._._._O

II�I
I

[I
�--------------------------------_.--------�-

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

Er\Vin �reuter)
Especlalllia em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (dq- ,

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Ultimas· edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

RUA BRUSQGE N. 15

Dante Viva-por Giovani Papini
Terras Devoh.:tas-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 Apolinario

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

ma Rio Branco

para á rua TiradentesTransferíu-se
N. S, a casa

"A Preferida"
CONSULTORIO·��Rua Tra
jano N. 1 B das 10 ás 12 e

das I 5 �s 16 1{2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico em geral ...

PREFERIDAAOficina XAVIER
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,

I senhoras e crianças.
VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA I ... �

m A Casa A Preferida I
�

APROVEITEM !
�

� RUA TIRADENTES N. a �
I �

(AÜ LADO Dt. DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS)
�

__-- ����������������.� l.������---------------�:�������.

==0 E==
Antonio Xavier

LAVA- TINGE E REFORMA CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

"

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

\
,,<
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DIA lO DE MAIO DE 1936-5. AURELIANO
1624- Tomada da Bahia-i-Cu hollandezes que, desde

o dia 4. atacaram a cidade de S. Salvador da Bahia, por terra e

mar, sob o commando do almirante Pieter Heyn e do coronel Wil�
lekees, tomam a cidade e aprisionam o governador Diogo de Men

donça Furtado. que se tinha entrincheirado no seu palacio.
17S9-Prisão de 7iradentes--Prevenidos por miseráveis

delatores, já o vice-rei Luiz de Vasconcellos e o governador de M;�
nas, rnarquez de Barbacena, estavam senhores de toda a trama da

conjuração mineira .. quando nesta data, arrancada ao padre lgnacio
Nogueira a indicação do esconderijo do alferes José Joaquim da
Silva Xavier, e este preso no sotão de urna casa da rua dos Late
eiras, no Rio de Janeiro, onde entregava de todo à sua temeria.i-->
«Uma formidavel escolta, propaganda revolucionaria, diz Joaquim
Norberto, sob o commando do alferes do rê�imento de Extremos,
destacado nesta cidade, Francisco Pere�ra Vjdíg�lJse poz em marcha

para a rua dos Latoeiros e cercou a casa de Domingos Fermmdes
da Cruz, que se achava com as portas abertas. Estava auzente.nesta

occasião, o proprietario, e foi a casa invadida e visitada com a pres
teza do relampago.

Viu o Tiradentes a escolta e julgou-se perdido. Lembrou-se
do seu bacamarte; tomou o fatal instrumento, cujo cano tinha quasi
2 palmos de comprimento, com bocca trombetada e abundantemente
carregada de polvora e chumbo, e decidiu-se a vender caro � sua

existencia. Em vez, porém, de aguardar a escolta sobre a escada.es
condeu-se atraz dos cortinados de seu leito e esperou.na attitude d.::
fazer fogo. Approxirnou o alferes Vidigal. seguido do sargento do te

gimento de artilharia José Lopes da Costa, e á voz de prisão, entre
gou-se o Tiradente�, sem que susteatasse a menor resistencia. Soffreu

rigorosa busca na qual lhe aprehenderam as cartas de recommenda
ção para auxilio de sua fuga, e deixando-se conduzir ao palacio, Li
o metteram num dos segredos que ahi mandara praticar o vice-rei,

fóra de toda a cornmunicação e guadaJo por scnlinellas.
ISOS-Nascimento do pene!al Osorio --Em Concei

ção do Arroio, Rio Grande do Su( nasce o general Manoel Luiz
Osorio.marquez do Herval.que se cobriu d� louros na campanha do

Paraguay, depois de tomar parte na batalha de Monte C:lSer0S, sob
ás ordens do conde de Porto-Alegre. Falleceu a 4 de outubro de
1879, exercendo o cargo de ministro da Guerra ,10 gabinete Sinim
bú.

1880-0 coronel Pinto de Lemos-Ten�o o dr. Anto
nio de Almeida Oliveira, presidente da Provincia de Santa Catha
rina deixado a administração da mesma, o coronel Manoel Pinto de
Lemos, na qualidade de 1· Vice-presidente, assume a mesma admi
nistração. O coronel, era o chefe do Partido Liberal em S. José,
onde gosava, bem como na capital, de grande estima, consideração

. e prestigio politico.
V. S. precisa modificar o �eu Rmie innantz

motor monofásico para trifàsico �

ou fazer nu"o enrolamento? Dese·
ja concertar qualqup.r aparelho O
elétrico)

Então, lembr·e�se que só a

«Instaladora de Florianopolis», a

única no genero poderá atendê�lo,
com serviços garantidos e sob
preços modicos.

Rua Trajano lI.

A CAZETA Florianopolis--16 -5-1936

Ritosestranhos de urna D�SPORTOS
�

seíta rnisteriosa Futebol
Avaí x I ris

Penet�andD as segredos d. "Estrela Magnífico. póde-se prever,
será o jogo de campeonato

50Iilaria", em Granada -_ Uma viagem que se realizará am�nhã, �s
Ih d d 16 horas, no estadio da s,

entre sustos, "com as a DS van a as C. D.

S• h tA d t· o d Bem treinados e dispondo_. eis amens que ell'4 um es In e de ótimos elementos, os qua-
dôr _ .. Cer,manial da Idade Médie as- dros do «lris, e do «Aval»

Slst'dlll'll 'Iestão em condições de apre
.. W UI por uma caveira sentar à assistência que,

I certamente numerosa, afluirá

M0D�ID. 15 - (CorresCorn OS n-,e.m.j· do que se lhe compare.
. . . ,ao estadia da r�a Bocayuv�,

pondencia epistolar por via ae- bras da seita Obedecemos, a uma d,sc,phna;umembate mOVlmenta?o, �I-
r�a)- Apesar do pogresso da ci� sevéra. Quero, porêrn, explicar-lhe co el� lan,ces sens.aclOnaIS.
vilizaçáo, não pliSSOU ainda de to- Abre-se rangendo uma porta. os objétivos e as causas desta So�: Arbitrara a partida o �r.
do a época das comunidades mis- A caravana entra. Tudo está en- ciedade. O Regulamento que nos Nuno Ferna�des .d.os ReIS,
teriosas, Em plena Granada exis- volvido em preto. Um silêncio rege, conhecerá durante a noite. que no torneio q�mtlUm» de
te uma associação assim. E'. A sepulcral

.

dura varios minutos. Ha 1 5 anos, viviamos aqui seis mon�trou possuir .todas as

Estrela Se liiaria. Os membros Quebra-o um grito que. penetra amigos, todos vitimas de desgra- quah�a?es nccessanas a um

desta seita, que revive rítos me- como punhal, rasgando atê a al- ças simultâneas, O sexto era eu bom j�lZ.
dievais, fazem estranhos juramen- ma dos convidados que conti- que perdi minha noiva, a quem No jogo entre os 20s. qU2.�

/. tos antes de nela ingressar para nuam por alguns instantes ernbu- idolatraea.' Rewlvemos, por isso, dros, �s. 14 horas, atuará
uma vida em que um estranho ro- çados, Em tôrno andam homens afastarmo-nos da vida social, cons- como JUIZ o sr. José Aze�
mantismo se reune ao mais acen- cobertos da cabeça aos pés de tituindo uma seita de homens ven· vedo Freire, que tambem se

tuado espirito de sacrifício. A's mantos pretos, largos e brilhantes. cidos, arruinados. revelou excelente arbitro,
vezes, passeia pelas ruas daquela num dos jogos do referido

cidade, pondo nas SUilS cales e�� Nasa Ia oe Os rítos torneio.
solanadas uma nota de sensacio- COnsul tas o chefe, cada vez mais caver- Os auxiliares dos arbitras

nalismo, um carro preto, trazen- Passam todos a sala de consul- nosa a voz, e irnpassivel com a serão fornecidos pelo «Fi�
do ao lado direito uma estrela tas. Recebe�os aí outra persona- caveira nas mãos, prossegue: gueírense F. C.
branca. E' o automóvel d' A És- gem misteriosa. Tem sobre o man- -Escolhemos para titulo des
trela Solttería, Outras vezes êle to nas costa e no coração, uma ta sociedade o nome de Estrela
traléga à noite, cheio de: passa- estrelo branca. Traz nas mão, Branca. Era um simbolo do nos

geiros vestidos de longos mantos es· uma caveira, que é uma mancha so destino feito de dôr.
euros, aparecendo apenas as mãos l.Jrdnca e horrivel naquele ambien- Vão ter início os ritos da seita.

que têm ao reflexo das lampa.las te. Pelas paredes há retratos de São duas horas da madrugada.
uma lividês mortal. De todas as mulheres. Pequena I lampadas de Entram na sala os outros cinco

precauções se cêrcam êles para que azeite iluminam frouxamente o I membros da comunidade. Acer

permaneça ignorado o sitio onde salão, deixando perceber a pre� I cam-se da mesa, ao centro da sa

a sociedade está estabelecida. Sa- cariedade dos moveis e os traços Ia c beijam um crâneo colocado
be-se, vagamente, que fica além da vulgares daquelas fotografias. Vê� ali em cima. E' o juramento com

ponte das Bruxas e até lá se ca- se tambem que entre elas existe que os rhos abracadebrantes co

r::.inha entre fileiras de arvores. O a dt" uma loura, olhos bem azues, meçam. A seguir, dous dos enca·

resto é um segrêdo impenetravel. sorridente. puçados se retiram. t\joelham-se
Um jornalista que vem de visita· Um tipo magnifico de mulher. os outros e começam a cantar hi�
Ia e de!creve as suas pràticas de Parece uma antiga artista de tea� nos sombrios em que pedem a

bruxarias, foi levado áquele local tro espanhol. m·:>rte aos céus ê dizem que odei-
de olhos vendados. Acompanhou· am a carne maldita. De fóra co�

o lpenas um fotografo. POr que ? mo que num cantochão saido de
O �nimo vai se fortalecendo. furnas, vem uma musica funebre.

Os sustos passam. No cétebro As rezas terminam com novos exor

V Iagem povoado de iinsias e mquietações, cimos contra o corpo e promessas
SUStos' do jornalista uma pergunta é tei- de flagelos.

mosa. E' ai que a seita se aproxima
-Por que êsse misterio? Qual dos rituais da Idade Média.

a finalidade de.fi Gstrela Soli
laria �

As lampaJas de azeite abai�
chtJuffeur vei'J ao seu encontro. xam e altejam as suas dlamas.
Depois de identificá-lo e ao foto� Lá fóra há passos quasi imper
gráfo, fechou· lhe os olhos cOln um ceptiveis ao ouvido mais aguça':"
pano, amarrou-lhe as mão'l, dei� do. Deve estar sentido tambem

xando·os, então, subir no caIro. através de medo o reporter que
O auto fez varias voltas e :man- se meteu em tão perigosa aventu

cou velozmente. O jorna!Jsta des- 18.

creve os seus sustos, imaginando
o que poderia resultar o tragíco de
tudo aquilo. O fotografo contava

historias macabras. r. de repente,
freiando bruscamente, o auto pa·

Instalações de luz e força, aumen
tos ou reparos em instalações ele
tricas pára qualquer fim só deve
reis fazer com a «lnstaladora de
Florianopolis», Rua Tr:ljano II,
a única especializada no genero
e que trabalha a preços verdadei
ramente modicos.

IrradiaçãD
da Alema

nha
A estação alemã DJN, onda

3l,38ms.,irradiará amanhã o pro�
groma abaixo, par� a America do
Sul.
A's 23, 15 cone�ponde às

3.15 hs. no Rio de Janeiro e

7, 15 às I, I 5 hs.
22.50 Anuncio DJN, (alemão,

português). Canção popular alemã.
O mais importante da semana.

�2.55 Saudações aos nossos

Suplician- ouvintes.
do-se 23.00 Radio juvenil: Quem

Terminados aqueles canticos, que o sabe melhor? Competição
levantam-se os quatro personagens. das creanças.
Seguram nas mãos grossas correias.l 23.30 Da. Rosario de Lara,
Registam�se, então, cenas acabru- Espanha: Declamações e canto.
ahadoras. Os quatro homens ba- 23.45 Ultimas noticias(em ale-
tem�se furiosamente, castigando o mão).
corpo. Escutam�5e apenas, naque- 24.00 Para o crepúsculo do
le meio oneie ha rajadas de ter- Domingo.O Chefe ex - ror, o tan�tan das correias, cas- 00. I 5 O �osso concerto de

pi íCa tigando a carne, De repente os Domingo.
-

E' «Mundo gráfico» a exce� outros dous membros da seita ir- 1.15 Ultimas noticias (em por�
lente revista madrilena que excla- rompem na sala conduzindo um tuguês).
rece através o seu colaborador caixão funerario. J.30 juncre .%Censchen erlehenrou.

n

PaItiram�se as m'llas de uma que se fe1.: personagem dêsse mun- Este é atirado sôbre um su- die Welf. Excursões por Vera
roda. Há ruidos c;ue parecem de

I
do fantastico, todo o mistério. Na porte, ficando uma das pontas to� Bem com music3 de Waldemar

navalhadas empalrr.adas. Foram sala de l:onsultas o. jornalista é re- Cl'mdo o sólo. Para eles avan- \Vendlandt.
minutos horriveis em que os dois cebido pelo chefe da seita. que çam os seis e despejam-lhe uma 2.10 Caixa do correio técni.
conv cl.:ados da A Gstrela Solitária tem a cabeça envolta num capuz saraivada de chicotadas, gritando: ca.

aguardavam a morte, suando frio, branco e segura tambem uma ca- -Vem leceber�nos, covarde. 2.15
tremendo, sem sabcr onde esta- veira. A estrela lhe alveja o As suas vozes têm todos os 2.30
vamo Tudo passou. Alguns se�lpeito. Ele'explica em voz caver- tons sinistros. Sentem-se nelas o 3.00
gundos mais'e o passeio reinicia-iDosa: dobre dos sinos em finados, o mão).
va para, ao fim de de dez mi- -Tudo isto deve lhe parecer uivo dos chacais famintos e grasnar 3.15 Concerto militar.
nutm, chegar-se �:ao seu termo. muito esquisito. Não é comu� um dos corvos. E termina assim um 4.30 Ultimas noticias (em es�

Pela estrada os cães latiam e o agrupamento dêstes. Nossa vida é espetáculo de cuja realidad� fica- panhoL)
vento passava' assobiando nas ar- tão cheia de sacriflcos e renúncias ram fotografias e que mais parece 4.45 Despedida DJN (alemão,
vores, dansando nas folhagens. que nãc creiu existir nada no mm;- I um pesadelo. português.)

Urna
entre

O jornaliste. recebeu o convite

para assistir a uma sessão da sei·
ta. O carro preto o esperaria na

Ponte das Bruxas. Ali foi. Um

Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

AZ DOS

Chapéus
Procurem

NO SEU

Fornecedor

r ��
I.
�

E' a marca mundialmente conhecida c@m�: a--mais �
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimetto, em nitldez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.Eco desportivo.
Pequt�na conversa.

Ultimas noticias(em ale- ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

Pt-IIL.IPS
E' QUALIDADE

--------�.-----------------------------------
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A Cesar o que e de
César

Encomiando os indiscutiveis
proveitos e as magníficas perspe
ctivas abertas com a inauguração
da rodovia «Florianópolis- Tu
barão» e a abertura, ôntem, da
rodovia "Florianópolis-Lllguna",
quási concluída, ....... a imprensa lo-
cal, incorreu em duas omissões,

, C Iube Ger. bem compreensiveis, aliás, para
os que co ihecem a vida ataba
lhoada do jornalista.

�,_
Tem-sé dito e repetido nês-

.
... I I .

.es últimos dias que essas estra-

ImP acave
A data de 18 de �al��emldas .s�o opimos f�utos da atual

e�te ano u�a alta. slg!llflca- . administração catannense.

çao para a vida social oe F lo- Não é essa, entretanto a i,l- X
O jornal do Povo, semanario itajaiense diz, em seu rianopolis. E' que o Clube teira verdade dos iàt03: muito

último número, que o ,telegrama p�blí,cado, ha dias, pela I Germania complet� nesse dia embora devamos reconhecer que
fi G.azeta e de ��tona do sr., Olindio _!{odolfo de Souza, setenta anos dA.:! VIda, sendo o atual governador, dêsde 03

prefeito em e�':!rclclo, naquela epoca, fo,c::! encomendado portant? o decâno d�s nos- primeiros dias de seu governo,
pelo nosso jornal. Reclamava. no refendo telegrama, o sas sociedades recreativas. jamais descurou t[\o magno pro-
dirigente, naquele momento, da edilidade de Itajaí, pro- Durante a sua longa e pro- blema.
videncias ao sr, dr, Secretário da Segurança Pública, para veitosa existencia a simpáti- Assim, em verdade são essas

que cessassem as arbitrariedades que as vêm cometendo, ca associação da rua Tenen- as duas omissões de noticiário:
s�gu�damente, O sub:d.el�gado de policia de Luís Alves, te Silveira atrav,essou', perio- primeira-a iniciativa e bôa parte
dlstrito da9uele !flumcIPI? " , dO,s de,verdadeira pujança e da construção das duas obras mo'

Estúpida ; inconcebível �flrmatIva, que so a destaca- brilhantismo, con?ervand?:se numentais coube--jôrça é dizê.lo-.
mos pàra gôso 'dos nossos leitores. . . sempre em um nível familiar ao último interventor de Santa

O destino é implacavel para com os incoêrentes e e social de elevada projeção. Catarina o sr. Aristiliano Ramos'
('HE6AmJ UH5 injust?s. ,Haja visto o, «pastel» tipografico que se nota �s suas conse�utivas direto- segunda '_ a açao inter ventoriaÍ

Encontra'se nesta capital con- I na pnmelra frase do artigo. nas, em que figuravam os se fez sentir como corolário de
terrâneo sr .. Antonio Luz, agente «Os homens que detem no momento a direção da mais destacados elementos intensíssima campanha da lmpren
fiscal do imposto do consumo em Prefeitura de Itajaí, não peritos em materia de politica- da. colonia alem.ã � do nosso sa da qual destacamos O Eslado
Brusque. lha».

. " , ,.. .' . melO. teu�o�brasllelr.o" soub_c- e fi Gazela, esta, com o habi
Queria O articulista ferir os situacionistas ítajaienses ram rmpnrmr á administração tual ardor, dêsde os seus primei.

com uma maldade, afiançando que êles eram peritos em do clube um cunho de sin- ros números.
politicalha, mas o destino i�exGravel! lia aplicação d� sua cera e _!o,uvavel aproxim�\ão E' justo, pois, que, nesta hora,sentença, fez com ,que a mao do hpografo se �esvlasse e CO.r.V,IVIO entre �s fam.lhas quando a cada um se distribuem
c.ompletam�nte, pOIS, como sab� o colega a carxa do n b,rasllelras e .alema� aqui re- os méritos da obra grandiosa,
f�ca bem distante da d.o s. Portanto, ,urna ,vontade supe- s�dent�sJ e am�a_ vivem com não olvidemos a Imprensa, nes

nor ap�d�rou-se do tipograío, e o lmpe,hu a rec�s�r a slmpát�a e grahda? na nOSS:l ta sua campanha tão ardencernen
compOSlç�? daquela _i ras,e, como a continha o ong!nal; memoria as �agn!flcas festas te pelejada e como tantas outras,
porque, ele, o. operario sincero e leal, estava possuindo de con!raterntzaç�o que nes- tão gloriosamente ganha e nen-

�e ou�t'Os sentimentos, que eram os de repugnar a men- te sentido se reahz,ara� nos tão pouco neguemos ao sr. Ari�,"( .. ,.,.._j.tira ali expressa, elegantes e aprecraveis sa-, tiliano Ramos os lauréis que por>
O Jornal do Povo, orgão combativo da situação do-I Iões da velha sociedade.

I justiça lhe cabem.
minante em Jtajaí, diz peremptoriamente: «os homens que Para a nossa cultura soei- �:o�batamos com firmeza e

detem, n� müment?� a Prefeitura, oe Itajaí, não peritos aI o Clube. qer'!lania tam· s,,:m tréguas, o' polític) qlle, prê
em matena de !,JohtH:alJ:_a». I,sto e o bast�nte. ó

bem �em cO!"!t�lbUldo d� uma sa da mai: c.éga ambição, numa

.

Quanto as exp:e�soes �lOaes. do. artigo, nem ,'- bom mane,lra apreclavel, �01� fo- hora amanss;ma, para Sta. Ca.
esmIUçar, porque smao ::1ll1ta CClsa mteressante vmha a r�� mumeros os festivaIs ar- tarina, á espera ainda de seu h:s
lume. hSÍlcos, c )ncertos e confe- toriador tenha desertado de sua

� titulo de curiosidade evidenciamoE sómente êsse rencias educativas que ali se grei e 'nego�.iado com o adver-
pedaclOho:

. ef�tuar�m. . , , sário, que pouco antes lhe atassa-

,

cO sr. Nuevo" qu� durante a ��mpanha da Aliança ! udo Isto consbtue sem du- lhava a honra e a dignidade; obli-
Liberal de 1 !30 fOI preso pela p,ohcla do prepotente go- VIda um �lto orgulho para a teremos de nossa memória o políRealiza'se hoje na residencia �erno de ent,ao, q�r. sofreu as m�lOres agruras. por _ ser um no?sa socleda�e local � apro- Lico que, em beneficio próprio,

dos pais da noiva, o enlace ma· h�eral conVicto, e, poud,emos aflanç�r, um ,�Idadao que veIt�n.do o feliz enseja da não trepidou t!m negociar com a

tor; trimonial da srta. Iraní, fjlha do nao abusa de sua autondade para fIOS pohttcos» tradicIonal passagem do 70. autonomia de sua terra Mas ao

o sr, Epaminondas dós Santos; sr. Francisco Momm, com o sr. Aconselhamos ao articulista a ter cuidado quando aniversario do decano dos administrador não lhe f�rtem�s a

a menina Nizia. filhinha do Mario da Silva. TestéolUnharão quizer es�rever desasAsombradamente sôbre a revolução nossos clubes �presentam�s justiça de ter compre, 'ndido e s�

sr, B'uno Spogani<.7, do alto no civil por parte da noiva, o sr. de 30 e cHamar o governo daquela época de prepotente. ao seu atual e Ilustre Presl- desvelado em real i-ar um dos
comr'-cio local; Francisco Azevedo com sua �s- Si O sr. Nuevo foi \-itima da prepotencia dos situa- dente e aos demais membros grandes problemas aciministrativos
o ffiénino Helio. filno do sr. posa, e do noivo o sr. Rodolfo cionistas, antes da revolução outubrina, não caberá uma da diretoria os nossos mais de seu Estado natal

I.\dolfo J, Reis; Paulo da Silva e sua esposa, no culpasinha aos srs . .Arno Bauer e Heitor Liberato, repu- efusivos cumprimentos, fa-
.

Ermitão
a benhocinh", Elsa Lopl's, irmã religioso por parte da noiva o H. blicanos de então? zendo ao mesmo tempo vo° ---.------------

do sr, Alvaro Augusto LOÇles, Agenor Vieira Côrte e sra; re- Arno Bauer, HeitJr Liberato .

e outros, republicallos tos de infjndavel prosperida- Deseja consertar o

IOSS') colega J'.fl TribUlJa de plesentadvs pelo tiro Francisco ardorosos até 1932. não ficaram muito satisfeitos, quando de para o clube que tanto seu rádio? Pro.cure o

Santos; Azevedo e sra; e pelo noivo o sr. se denomina de prepotentes o) govêrnos !Jassados. .. honra a nossa tradição so- sr. �ol1zon, á rua Felippe
o jovem Rubens Lehmkull; Gilberto da S:lva e srla. Maria E' conveniente mais cautela no escrever «seu moço.. ciaI. Schmidt n. 20, qu� será pie-
o iovem Helio Morítz, Dorotétl da Silva. do jornal do Povo. . . namente satisfeito.
,='����������������������������������������-
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ada a Europa
Inteiramente
irrevogavelmente
PA�IS. Ise��b!s�a� i!t���e!g�I!!O

e exclusivamente italiana», declarou o sr, Mussolini em entrevista
concedida ao correspondente especial do Le Matin,em Roma.Tendo
o correspondente lembrado que o sr. Massolini, em conversação com

êle em setembro último, tinha acentuado que as "sanções militares
não conjugariam o perigo ou a transformação do mapa da Europa',
o Duce respondeu com enfase: «O que eu disse então sobre as san

çõ es militares. repito hoje com relação á eventual intensificação das
sanções economicas. Podeis repetir as minhas palavras, porque é ne

cessario que a Europa ouça o grito de toda a nação que desejou
seu império e o obteve á custa de tremendos sacrificios, e, se neces

sario, o defenderá com toda a sua coragem e toda a sua força».

a

o z D o o v o

destino •

mania

Assinala-se na data. de hoje.
aniversario natalicio do ilus-

ANIVERSARias

Ire catannense e virtuoso sacerdo-
te monsenhor Manfre,io Leite, íí- Acha-se nesta cidade, vindo

'" rra destacada do cléro brasilei- de ltajaí, o sr. José Eugenio Mül
'c e eminente orador sacro. ler, deputado á Câmara Federei.

.;1 Gazeta Ielicita-o,

Anivczsaria-se hoje a gentil
menina Manna, filhinha do sr.

Altamiro Guimarães, presidente
da Assembléia Legislativa do
Estado.

[osefina Lopes

Vindo do sul do Estado, onde
Festeja h0je o seu amversario é abastado fazendeiro. está entre

natahcio o estimado jornalista con- nós, (, sr. Martinho Guizo.

terrâneo, Lourival Câmara. OUTRa5 PARTEm

Faz anos hoje o jovem Hil
non Guilherme Correia Leite.
aplicado quartanista do Ginásio
Cat-uinense e filho do sr. Zenon
Leite, inspetor dll p'lfandega.

Seguiu, ontem, pelo Carlos Hoe
pcke, com destino á Capital Fe
deral, a exma. sra. d. Josefiua
Lopes da Silva viuva do sr. Do·
miense Lope�.

Para Blumenau seguiu t.oje, o
sr, Luis Oscar Carvalho, inspe
tor de Fazenda.

eHLA('E

fnZEm rums H01E:

o sr. JO&O Grumiché. construo

REX
DOMINGO

A ALMi\ DE UM GRANDE ARTISTA PROFUNDAMENTE
COMPENETRADA NO DESEMPENHO DOS

SENTIMENTOS DE
OUTRA GRANDE ALMA·

OINE

REX
ás 6 112 e 8 112 horas

E M I L.. JANNINGS
o gigante da expressão, no grande filme da ART-FILMS
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