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era expul a do pJ,
\

a esposa de 'Luís Carlos Pr
RIO; 20-Maria Berger Prestes esteve ônrern, novamente, na PoLia Central,

sendo interrogada pelo delegado da Ordem Social.
Ficou estabelecido que Maria Berger será expulsa do país, apezar de alegar

ser verdadeira esposa de Luís Carlos Prestes, não tendo, entretanto, declarado qual a

sua nacionalidade nem a localidade onde contraíu nupcias com o general revolucionaria.

Maria Berger Prestes, falando á imprensa, disse que extranhava a medida se

véra da policia, expulsando-a do país, quando ela se encontra ás vésperas de dar á luz
u.na creança e aindamais achando-se prêso o seu marido.

-E' um áto de impiedade para quem deseja ser mãe na terra de seu e-poso
-disse Maria Prestes.

das nações fracas!
AZINEFICAZ NA DEFESA

A voz co POVO
MADRID, 19 - O sr, Virgilio Rodriguez Beteta, mi

nistro da Guatemala junto ao governo da Espanha e de
legado de seu país na Liga das Nações, distribuiu uma

nota of.cíal dizendo que a Cuatemala abandonou a So
ciedade de Genebra porque está convencida da ineficacia
desse instituto na defesa dos direitos das nações fracas
e para manter a paz.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO
----------------------------

III Florianopolis, Quarta-feirá 20 de Maio de

CAI_LADO
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A dÓi é cos-

rnOp
, ....

:- I i ta... I o ex-vereador Salgado d·' 01lYdra.
I subsidio ao Prefeito Municipal que discursou na íllstala(>í() c c-

o ' I m :... _t MhlJicip;d de Fiel;'Í,;"_e � s, t" .:3
no vigente exercicro: Valioso subsídio para gt:em 1(1': não c�:,�gO[! (l. ü!:i'l:r a .l'�:�r(l {!)

I 40.-Discus�ão e votação da decidir-se -esrniucar a <técnica» R: �h1?:nL) Interno, (h�;,t .. ', '("; t

; � -i reguladora d� ro?eres e fun.- do suicídio, ofer�cêU-T!OS agora a li de "politicoi>,! ." "i
cronarnento das Comls5ões Dlstn-j it "., distante ra"";'al din ,_ --D:�til,.l;l<l.m-l11e, pJr0;_;.� 0. L1'('.,". PI OIe�la e lo �'r" , ...

nal Eleitoral '·:0fOtl O .'''.'.-,' c.' :1Pl�tal!': A _lV'�.· .. �.. ".. VÁ..)." .. , J ,. -"'" •

..

_ marques?... d'Out, ao invés de se guia, p_lo �,: .

FI6P'!IIdoa�do .

Ha dliis:.com evidente e ma- hc] e ..

U li hgno propósito, um auto lotado

Cabra I por um casal de passageiros: pro-
jetou-se a toda velocidade

AH"_ll.CZt-se nos meios poliEn-; c· -

corno UM bolido, cáis abaixo de '; .

sicionistas qne o nr, Adolfo L1 c'.

Copenhague. indo alunclar-se nas após coníerenchr com (JS crs. S··i)
águas profundas da SLlnd. Campos e Artur R�l'rz.' ";', �,' :)

Nem os gritos lancinantes da. republicauos, respcct.vam ·J.t:" ,Ifl ;: J
,.

ôrcas d d I Paulo e l'líh�s virá dcl' '.J ;,,, ,".'
assagelra tiveram Iôrças 'e esen-

,�,. .

_.�c., '" -

;---". �_-'I-' � reta {'"."h I r""r",0l1'7'r o P,_,:, '}
torpecer o ânino dos qu�, estu- ;;?J'.,(�!,if·;:"'':íJ'·;:':a'J.\t·'�,,'��,,,�'':,:o 1 "':�'j'I\"",.} .. I.h_�u,ll '"" lo 11..O., ... I_V'�,..ue\. iil,. ...... - 'o,,' cu

porados, assistiram a cêna rápida saber mais de Coliga,/:o.
e inevitavel. Convences-se o poLtiC:J OPl1Sic'\i'1:::.

Procedidas as buscas, a poli- t� que meia só para 03 ��s ? Ji; �
,

f'
.

d Sll para cernas r,o!" �'fl<" 1" (1) r c-. '"
era OI encontrar am a maca-

. ç-.- '.! '" ',. "':- ,'_'.' "
- ',,-

b d' I d
rado uníor.ísta ser quasr :J:;-' 1': •. _ 1.'1.-

rarnente agarra o ao vo ante e
cano, o número de partidários êiess.lo

seu carro, o cadáver do estranho agremiação eleitos, tanto na Cârmr.,
suicida, como um «az·· vito- Federal, como na. AssemÍJlaa Lcg15L·
rioso, emocionado por ter feri-::!o tiva:. il�O cO!l'espcnde ,3-::> o

de :.�i!';
a méta, em sua última, na sua

conli'b!!1dos para a Unlao R<::p"i)i(Cl'
louca e desabalada corrida para naDizia_nos. ôntem, um lJlemb'.'c di-
a morte. retor do Partido RepubHcano:
A mulher, que era a sua espô- -·Esse pensamento já o tem'.);;, w

sa, só mais tard� foi en:on(rada e m:Js três DEmb;os diretores J' :!\lS·
no fundi) da baía. so Pa,t1do, que r�nl!nclarão se:, C1;-

-------

gos, caso não se verifiq;re êsse n03S)Fren te ú n ica Investing todo sôbre a causa desejo.
p a ra co ri)b a.. d(" tão trágica deliberação, a po-

ter o ccrnu licia, essa hiêna impiedosa que
em nome da seg:..;rança coletiva,
não �e cança de revolver os sa

cratissimos seplllcro5 dos lares,
vicissitudinários, de�cobriu que o

hômem, extremamente ciumento,

GENEBRA, i ,;)-0 secretario geral da Sociedade das
Nações, sr. Avenol, recebeu do govêrno da Guatemala
um telegrama expondo a resolução daquele pais de deixar
a Sociedade das Nações. O telegrama diz que essa deci-
são foi tomada por motivos de ordem económica e não

porque a Guatemala seja solidaria com qualquer outro a.
����d�at�ea���� -·�ã�C��!��naJ�d:x�t��Stn��hOa�-i�e�.�c�� I

,nr

Guatemala. IPor outro lado o governo guatemalense anuncia que
cstà pronto a pagar todas as suas quotas em atrazo.

Câmara unlclpal
Fiorianopolis

Será verdade?Corn OS intes- I

tinos á mostra! Pelas autoridades escolares de
Cruzeiro do Sul ,Território do Acre
foi dada a .denominação do Flo
doardo Cabral a uma escola pá
bli:a loca], prestando-se, assim,
uma signilicati va homenagem á
memoria de um conterrâneo ilus
tre, como foi aquele destacado

,

membro do magisterio catarinense.
I O saudoso educador, ha al-

I gum tempo, falecido nesta cidade,
Atendendo gl ntil convite do residiu durante 1 7 anos naquele

osw tille"toso cdega de impren-I [erritorio da Federação BraSileira,
na, jornalista Batista Pereira, se- exercendo a espinh\'�a missão de
Cretário da Prefeitura da Capital, professor.
Visitamos hoje, as novas instala - E um elevado gi-sto de reco"

<;õ:!s da Câmara Municipal de nhecimento, que só pode mere-

Florianopolis. cer o aplauso de todos os barri,
Cuidadosamente decorada,elegante gil-verdes.
a confortavelmente instalada, no
!lndar superior da Prefeitura, tem

inda essa Cílmara a sua secretá
fía mobiliada com apurado gôsto,
notando-se mais a bôa disposição
e facilidad� de consultas ao �eu ar-

RIO, 19 --Viol�nta cêna de cia do Meyer, que comparecera

sangue de�-se ôntern, no correr ordenou que fossem ambos re·

da noite, no Encantado. Ocasio- movidos diiétam-nte para o

non-a um caso de ciume. Pronto Soc,:-rro. Urgia ser ,'\lva·-
Até ha pc..uco tempo [ôra na- ro operado. Ao dar entrada no

morado da senhorita Dulce Aguiar hospital êle não mais fala va. Era:
de Andrade o jovem Didimo Go- desesperador o seu estado.
mes àe Oliveira. A moça pas· Peja madrugada a dentro ague.!sou a namorai outro rapaz, Di- las autoridades proseguiam nas .:ii-.
dImo jurou vingar-se. ,ligência5 para a captura dos cri-

Ontem, á noite, Dulce estava· mÍnosos.
em casa do sr. Angelino Pedret- O--p-.-----------'te, á rua Pornpilio de Albuquer-. apa esta
que,. n

.. 2�0. Oa.nsava-se, com·sub cuidgdo
musIca uradlada A frente da ca-

�

5a apareceu D:dimo. dO$i Nfé II icoS
Acompanhava·o seu irmão,' p' X I f' d t' dNelson Gomes de Oliveira. A in-

.'

I () O I a ver I o

tenção era a de armar desordem oe que deve traba
e realizar a sua vingânça. Em I I har menos
meio de umacoutradança ouviu- CIDADE DO VATICANO,iS
se um motêjo. Viera da rua. Pro.; -Os médicos do Vaticano
ferira-o Didimo. I estão procurando restringir
A música cessou. Os pares imo' um pouco as atividades de qmvo.

Saímos ótimamente impr.:ssiobilisaram-se. A êsse tempo, o al- sua santidade o papa Pio XI. nadoR com tudo que tivem;)s o

veJ'ado pelo mo�êJ'o, Euclides A despeito de sua avan- d fgrato ensejo e apreciar, Olmu
Monteiro, de 23 anos, operario. çada idade, o chefe da Igre- lando. por isso, as nossas cograresidente á rua Borja Reis n. ja continúa a imprimir uma

tuJações aos senhores vereadores,340. Um rapaz de côr, saiu. atividade febril nos negocias f
.

Q.
.

f • t:fl' ,'os a t d
bem como ao operoso pre elto sr. a frente inter-americana contra o

uena uma satis açao, pon I CI, pon O e os .

OI" A
.

.

. .

Entre êle e Didimll surgiu forte seus auxiliares mais chelIa- major IVIO monm, s� 9ue vem I comUnismo e as medidas tenden-
h

<:> I revelando um admInistrador t 'a
.

-

t -discussão. Este bem como seu dos terem c amado sua aten- , .

es a proxlinaçao en re as po
.

'
-' honesto, labolloso e progressista. J'c'" e a' br

.
- d rIrmão Nelson sacaram de nava" çao para quaisquer excessos I 1,..5 a eVIaça.> o p ocesso

lha. Na contenda intervem p.ara I que pod.erão redundar em en- .fi III -

dd
de extradIção.

evitar a agressão Alvaro Ferreua, fraqi.leclmento. "r�unlao U Dese-J'a---c-o-n-s-e-r-t-a-r--hn:bem de 23 anos e operario. Não ligando maior impor- h
a O

Ele dam,ava com 5'la noiva, a tancia ás advertencias ante- oJe seu rádio? Procure o

sellhorita Candida da Silva, quan- fiores, sua santidade cOl1ti- s�, BOllzon, á rua felippe
do ouviu o vozerio a perta da núa a levantar-se ás seis ho- O sr. João Alcântara di Cu· Schimid tn. 20, que será pie·
cnsa. Já Euclides estava ferido. ras da manhã e raramente nha, presidente da Câmara .vIu· namente satisfeito.

Um dos at}ressores investiu pa- se deita antes da meia-noite. nicipal, convocou 05 membros
Vra Alvaro e golpeou'o com toda Não podendo entregar se dêsse orgão legislativo d" Floria- U Ilasa

a v:olência no ventre. O moço mais aos lungos passeios nop�lis, para reunirem-se hoje, ás

ç
-

a
!'alU. Tinha os intestinos á IP.OS- que antigamente constituiam 20 horas, e dias subsequentes, a a

traI sua principal diversão, o pa-
afia! de serem tratados os seguin- cOntra a Fa·

pa contenta-se agora em ins- tes assuntos: zen da da
Houve grande alarido, sendo tar com o seu chauffeur no 10.-Dis:ussão e votação do Uniao

algumas senhoras presas de crises sentido de imprimir mainr Regim�nto Intctno;
nervosas, Avisada a ' ..olicia do velocidade ao cari-o pontifi· 20.-Eleição de Comissõ"s RIO 18 F

.

t'

é d da Câmara; I. - OI proposta em

230 districto, ao lo( a' foram o C!O, atrav s os jardi!1s da
_ d

I

juizo uma ação de indenização
C d d V

' 30. --O scus5ão e 'Votaçao c:delegado Afranio Palhares e o ida e o atlcanO. c0ntra a Fazenda Federal, avalia-
comissario Nelson. Já haviam fu- O seu dia de trabalho, fre- CAFE' BOM SO' NO da em mais de 2.500 contos de
gido os agressores. fluentemente, excede em ati- ...JAVA réis. Motivou t!ssa ação a des-

Era gráve o estado dos feridos. vidade O do primci;'o minis· Praça 15 de Novembro t:nção das loterias, quando da
Por ISSO o médico da Assisten' tro Benito Mussolini. Antonio Paschoal vitória da revoluçãO d� 30,

o sr. dr. Mario Cuilho, é W11 óií
mo cenler-foward, pari!. vasal o goz.1
dos desafétos poHticc,o, vaieub·oe; lnv/rias Hzes ameaçár.l a espôsa bola, ao iuvés de ba!ai1ç�l, da

de procurar na morte a sonbacla Júsbça Eleitora!.
paz matrirlOnial, já qUI! a vida O n:ucis;r;:!.do se,l'auo :.;5 bil "fi
se lhes consumia entre desc0n- defeito é como Fausto, G i :l.';_'O

f·
, p1a"(;1 carioca, méjca fl1L>ito d:: �?."'.1�,·.mnç'!s que os cruclavam. . , - '--

Agora s.s. perdw a peieja, a'y' sA semelhança, em r aro3 pan
-

tantas vitórias conauisiadas.
.

tos, entre a velha mdrópole di- O rribHnal Eleitô,'al retiro!! l\e d�
namarqnêsa e a nossa pequenina campo, com a dec1sJO d� que a apu
capital, fizeram-nos, num m.)ml n- ração das renc7_:çõZS de Lages. ,iôsse

" '� d I 'IJ feita 1':10 m�smo Tribuna!.to, r�gre��ar a ongmqul!, _la r; d liP • �

'lh dd Spal" d' b' d
I� O r. 1,laríO \.am O

.

e cerrt-::r'
e �".an· la, com sua ala f� I fowal'd l)il<:<Q'1

� .. tO"_·>� .... '_, " ... , dr' 1
.

d
-

� . ...,... Irio a. Ao \,,(... \,-\..1... ,'_ í)t ao O
"open li\gue muan o-se, facclfa, estadio, não lhe serró r:auit:,:ü <s.
no e:.treito de Sund, o profundo sistir. o segmJo oÍhíme da sei,S?"

tI aco de l1!1ião entre os dois IT'a-
donaI lid,::,

�

'd' d ' O Cels'l ..consô.nado meí2 "�q'-e"«'res nor ICOS; evrllveram-no� num '. tJ --" ..... ,,>

.

d'
. , '�

, deu uma Virada, no segundo meioIIlsL:Illt�, as gêh':.a� reglOes do t�mpo, vJ.sando três vezes a méia
n0rt� p.uropfu a esta a:nêna ilha adversaria.
ce Dias Velho, com o seu êS- Di: Dada vaku a a Ia direi la (inte·
tleito, com as buas baías muito gl'alisb) do team aristllianÍsta.
lindas. muito azues, a encrespa- _

rem voluptuosalnente o dôrso, aca-

rinhadas pclo vento dentro de - absc,lulo de um Dl·r"an'" bu.d· t" ��_

h I
.' c;;. "' S ( , i!J".�

sas enormes conc as des monta- h�de se''''p�e en"ôn·'r S'"
h

.

.... t . .!.H t) o(
-

v �)orqu:,
n_ a;; CIrcundantes. ni\ cm,p·r'."o d:s ,SQ n·.- r •.)· 'In

,,'
� ......... 'I....� '-' ........ .l \..j o ,.' a ....

.E. :emhramc-nos da Ponie d�s nÍtv, esmagado pel", sur�;'��a' e· pe�
�UlCILdlOS, da nossa Ponte HercI- la desventura, êlc hé.de in :.i! a.
110 Ul. ,,,.1 ..,, c'

.t
,.,

'"
""j,eIHe enCO;'i rar o pod:,-� c'a

Lá como aqUI, o homem. num

['
Eternidade.

mergulho para a morte, tenta afo,
gar a sua dôr no aniquilamento.

Player na magistr á ..

turani9mo
MONTEVIDE'O. 19 - O

senhor José Antona cheguu a es

ta capital de regrew) de Paris.
De pa,sagem pelo Rio de Janei
ro, o sr. Antuna conferenciou
com o chanceller Macedo Soares,
sôbre assuntos relacionados com

Hliafía.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A V O Z D es P O V O DIA 14 DE MAIO DE 1936-S.BONIFACiO ...
,

FLORIANOPOLl5, Quarta-feira, 20 de Maio de t 936
1814-0 senador João da Silva Carrão-Nasce na

então villa de Curityba, comarca de São Paulo e hoje capital do
-. Um moderna Paraná, o dr. João da Silva Carrão. Foi lente da Faculdade de Di-rneurna -

. reito de São Paulo, deputado, jornalista, senador, etc. Falleceu no.digestivo Rio de Janeiro, a 4 de Junho de 1888.
,.

ari'anteI" Não são poucos os individuas 1818--.;1 travessia perigosa do rio Uruguay-Bento
que se medicam po:- si mesmos Manuel Ribeiro, com 560 homens das tropas escolhidas de São
nos casos de simples perturbações, Paulo e Rio Grande do Sul, atravessa o L'ruguay, durante a noite,

ao sobretudo do estomago. Em se na Vuelta de São José, para destruir as baterias que Artigas fizéra
tratando de falta de apetite, de levantar na margem direita, no territorio de Entre Rios.

digestão dificil, lançam logo mão 1830--Monsel1hor José Pizarro de .;1raujo-Fallece
dos amargos ou de aperitivos. no Rio de Janeiro, onde nascêra a 12 de Outubro de 1753, monse-BELO HORIZONTE, 19' -Feito!-bradou O cabo su- e dentro dela, naturalmente cho- Entretanto, muitas vezes, não nhor JOf.é de Souza Azevedo Pizaao e Araujo, autor das �emc-Ele, ela e o outro... bitamente encorajado. Por ti farei rando com saudades da mamãe. obtêm resultados, porque desce- I

rias Hisioricas da Capilú!}ia do Rio de janeiro. .Reunam-se as três personagens tudo, Maria, até mesmo um cri- os seus três pequerruchos, tão lou- nhecem a causa do mal. 1845-0 Barao de Taquari fallece-Morre no RlOfatídicas e a histeria fatalmente se me! rin'ios ... E o José, coitado, o seu Quasi sempre o peso no esto- de Janeiro. o general Manuel Jorge f\odrigue�, barão de Taquari,repetirá com a vulgaridade de FRENTE A FRENTE, MA- pobre maridinho, sempre tão bom
mato, a falta de apetite, certa glorioso defensor da Colonia do Sacramento em 1826.

s-mpre.i. RIDO E AMANTE para ela. azia de ferment:\t,ão, os gases, a 1879-Uma mensagem de ogradecimentos .. -O com-Punhal, muitas vezes. Outras, Três dias depois, tocaiando- s� Fôra uma leviana. Por que sonolencia, e varios outros trans- mercio desta capital envia uma mensagem de agradecimentos ao con-r-volver. E' por fim, sempre o numa esquina. Irineu dá de cara déra aquele passo? lrineu, afinal
tornos decorrentes da mi diges- selheiro João Silveira de SO:Jsa, por ter apresentado na Camara o

I ":;':10 epilogo: um ou dois corpos com José. de contas, não era absolutamente
tão, não se curam com os amar- projecto de lei para a immediata construcção da Estrada de Ferro

:;" esvaindo em sangue, crivado A'to contínuo, encosta-lhe o o homem que ela esperava. Beu·
gos, nem com aguas alcalinas. Pedro Primeiro, que ligaria a cidade do Dest�rro a Porto Alegre.de balas ou transpassado de gol- cano do revolver no peito e dá to, arrogante, só nesses quatro muito menos com bicarbonato de 1889-f-Jela exiincção da escravidão-s-Cees-e« solen

peso ao gatilho duas vezes. Providên· dias de convivencia o amásio, sedio que ás vezes agrava a si- ne Te-1Jeum em Pindilmonhangaba, em acção de graças pela liber-Oir-se-ia que o amôr é um cialmente, ambas as vezes. a ar- por questões de nanada, já fi-
tuação provocando uma sensível tação dos escravos, ofhciando o bispo d. Lino Deodato Rodriguesdramaturgo sem originalidade. ma néga fogo. Apavorado com a zera ela sentir a realidade con-
redução da bilis. de Carvalho.

No entanto, quando menos se atitude do seu agressor. a quem tundente de nada menos de três O ovo de Colombo terapeuti- 1891-Fallece O historiador Norberto Silva -- Em Ni-
esuera, nem siquer conhecia, José Alves pescoções, co destes males consiste, apenas, ctheroy, fallece. o erudito. historio�rapho brasi!.eiro Joaq�im NorbertoC:lp:do se reabilita e, em logar supondo-o um louco, não cogitou -Qual! lrineu, tu não és o

em corrigir a faltar de acido do de, Souza e Silva. nascido na Cidade do RIO de JaneIro, a 6 dedos dramalhões de todo o dia, de mais nada: deu um salto para amante dos meus sonhos ... Adeus!
suco gastrico pelo uso do «Aci- julho de 1820.

surpreende-nos com uma ou outra trás e sumiu disparando pela rua E deixando esse bilhete em d I P
. imid d

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

o - epsmas , comprimi os a .�:' Lampadas de bôa qualidade ep'.:ça humorística, de paladar tão abaixo. cima do travesseiro do cabo, Ma- C B' f d dei
._ Ca rte i ra P re-asa arer, que azem Ver a el- por preços baratíssimos são vendi-comico que até mesmo Moliére, se lrineu ainda tentou alcançal-o, ria, nessa mesma tarde, tornou '1 V iSO'-_a do La rr05 rm a .res. da-, hOJ' e e sempre, só na "Insta-as visse, r,ebentaría de inveja, Mas do homem que devia morrer a arrumar as trouxas e dirigiu-se P" f

.

C!SSO.lS racas, anem1cas, pre- la.:lora de FlorianopoJi�lI-TrajanoE' dêsse estilo o fá to que aca- nem mais o vulto existia pelas re- á policia. guiçosas, com blta de apetit» n. 11.ba de ocorrer na Vila Parque dondezas. Na delegacia do 10. distrito,
ou com má digestãO, tornam-seVera-Cruz, um dos arrabaldes «SOU TUA. abriu o livro de queixas e inse-

d t .

outras com o uso es eprecI os omais encantadores de Belo Hori- Voltando á presença de Ma- riu contra lrineu de Oliveira Íon- digestivo. A fa ri n h a dezonte, ria, lrineu, com a arma ainda go e substancioso libélo, acres-

QUEM MATAR MEU MA· na mão, participa-lhe o ocorrido: centando ser o denunciado um 11 trigoDr. Pedro de Moura FerroRIDO, SERA' MEU AMAN· -Aqui está a arma. Dispa- homem perigoso, pois ha coisa
Advogado não foi excluída doTE! rei-a duas vezes no peito do teu de alguns dias. tentára assassinar R T' 1 ( b d) I

O soldado do 50. B. C. lo- marido. era plana rua, o seu marido. só
ua "'dJano n. 50 ra o

I pagamento da taxa
sé Alves e sua esposa Maria dos -E matou <o?!... o não fazendo porque o revólver idade das mulheres, curte no xa-
Santos, sempre foram apontados -Não! Quiz �atalo. Porê�, I falhou... drez o fracasso do seu sonho de
pela vizinhança como o protótipo o revolver não quiz. Falhou. Mais EPILOGO· amor. Maria, toda Iagueira, re-
(.105 casais felizes. E continuariam isso não quer dizer nada cumpri De posse da queixa, o dele- gressou á sua casinha branca do
sendo, se não fosse o aparecimen- a intensão. gado imediatamente tomou todas Paraue Vera-Cruz, onde acaba
to intempestivo de um D. Juan Meio indecisa, Maria olhou pa· as providencias no se tido de de ser rebebida, aos beijos. pe
que, metido sob a farda do cabo, ra o cano do revolver. olhou pa- capturar o cabo, o que acabo pOI los seus tres pequerruchos, tão
Irineu de Oliveira, se apaixonou ra os olhos de Irineu e exclamou ser feito. lourinhos e tambem pelo José,
por Maria. Esta, por seu turno, de repente: E enquanto Irineu de Olivei- coitado, o seu pobre maridinho,
simpatisou com o militar. E uma -Pois está muito bem. Cum- Ta, praguejando contra a volubi-] sempre tão bom para ela ..
tarde em que José, ausente do prirei a promessa. Sou lua!
lar, entregava-se aos seus afazeres E arrumando as trouxas, deu
na caserna, deu-se o encontro pe- a benção aos filhos e abandonou
rigoso dos deis enamorados. o lar.

Um, dois, três dias e as entre- Dôrwante, decidiu ela, paga-
vistas foram se ameudando. A si- ria em afétos 8. dedicação daque
tuação tornou-se insustentavel, le que por sua causa não trepi
Um b elo dia, Irineu volta-se para dou em praticar um crime!
a cabôcla e diz-lhe:
-Escuta, Maria, eu não gosto

muito de concorrencias no amôr.
O nosso caso só póde ter um

desfecho: abandona teu marido e

vamos viver juntos, bem longe
daqui.

Ante a audácia da proposta,
Maria não se pertubou. Sorriu,
ageitou face;ramente atrás da ore

lha um teixe rebelde dos seus ca-;

belus lisos de cabôcla e respon
deu:
-Ora. lrineu. quer saber? Eu

leria muito em lhe acompanhar.
Mas acontece que nessa coisa de Lucas Corrêia de lv1iranda e família, Dr.
amôr, você não está sósinho. Des- � =- Celso Fausto de SOllza e familia, profunda-
culpe eu confef,$lu: mas, sem coo- mente sentidos com o falecimento de seu

lar com o meu marido, o numero querido gênro, irmão., cunhado e tio,
dos seus concorrente;; é bem gran- SAUL FAUSTO DE SOUZA
de, sabe? As�im só ha um geito. falecido no Rio de Janeiro em 16 do corrente, convidam
E' eu dizer a você o que já dis- aos seus parentes e amigos para assistir a missa que
se aos outros. t!m sufrágio á alma do saudoso morto será celebrada na

-Diga o que é? Igreja de Santo Antonio no dia 22 ás ? 112 horas.
.._

-Quem matar meu marido se-I .

A todos q.u� compareceram � esse. áto de relIglao
á· o meu amante! e candade antecipam seus agradeclment08.

UQuem rnatar
- _._� .... _- ......

!��do, será rneu
k�:'5tQI�ia de um

"yôyô" de
hemedl entregue

um coração voluvel

Em sorteio de 3 I de março
último, da acreditada sociedade
construtora Carteira Previsora do
Lar, foi contemplado com o pre
mio de 20:000$000 o contràto
n. 35, com direito a construção
imediata de uma casa, pertencente
ao sr. Mauricio da Costa Lima.
residente nesta Capital, e íuncio
nario do Tesouro Nacional.

Foram também, premiados, em

sorteios anteriores,com as quantias
de 10:000$000 e 5:000$000,
respectivamente, os srs.Arno Brin
cos e Amo Romanos, ambos do
comercio e residentes nesta cida
de.
Ao que sabemos o H. Mauri

cio dá Costa Lima, jà contratou
a construção do prédio, com os

arquitétos Paulo Albuquerque e

Francisco Treska.

RIO, 18 - O diretor Ge
ral da Fazenda declarou á
Câmara de Comércio Ar
gentina, em resposta a uma
consulta sôbre as exclusões
estabelecidas no decreto n.

643, de fevereiro último, que
regulamentou a cobrança da
taxa de dois por cento só
bre o valor das mercadorias
importadas que o trigo em

grão é que teve exclusão,
não a farinha de trigo, que
continúa tributada.

Por estes dias

VENDA AVULSA DO GRAN
DE MATUTINO CARIOCA

E' QUALIDADE

o JornalDECEPÇAO
Quatro dias durou a lua de

mel pecaminosa. No quinto, que
brou -se o encant l. Maria come

çou a ter saudades dos filhos.
Poz-se a pensar no abandono
em que deixára a su" casinha
tão branca do Parque Vera Cruz,

Agencia PROGRESSO

Felipe Schmiát, 5
6-2

V. S. precisa modificar o seu

motor monofásico para trifàsico
ou fazer nuvo enrolamento? Dese

������������������������� ja concertar qualquer aparelho
elétrico)

Então, lembre-se que só a

I«Instaladora de Florianopolis», a

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

Rua Trajano 11,'

Saul Fausto de Souza
E" a marca mW1dialmente conhecida CQme a mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rel1dimepto, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

MISSA

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
C)AFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschr;al

PI-IIL.IPS

1�1'-�I�ITE_r_n�"_A__��A�P_I_T��L_'_'!__
'

:), Elegantes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindo variadissimo

I Artigosepa���o�����: C���C_:
:� I
�J

CAPITAL, nas duas esquinas da rua Conselheito Mafra com a Trajano

OSCAR CARDOSO

"f'""":�
-

�
- ,; '" .r

.•
"

, '.;� "oi.

., Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAlE rA-Florianopolis
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P,ovog'ados

I Accacio Mo-I
II

te I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Vís.onoe de Ouro Preto

n. 70. - Phon=- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

11 ::"1 ,,0ll.", • "

!Hu,;
Fulvio Aducc]
Advogado

rr 18João Pinto,
(sobrado)

tO"ás 12 e das 14 as
17 horas

I Cf'. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, rr i sobrado

I Telephone n' 1548 I
� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

R.Dr. Aderbal
da Silva
I\dvogãdo

Rua Cons, Mafra, lO (sob.)
Fon� 1631 • ll9�

Médicos

I Dr. Ricardo I
I Gottsrnann
! Ex·chde da clinicá do Hospi
I tal de Nümberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E8p.c�aIl8Ia em cirurgia

i geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do

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

I operações de plastica
�

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Ciinica cirúrgica - Opera
ç�jf's-!,.jnecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das t O ás 12 horas

I
Rua João Pinto n. 13

Telefone

Indica:

(Soe. Coop, Resp, Lida.)

Banco de
Crédito Po
pular e Agrí
cola de San
ta Catharina

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

fh.:,,� rraj�no n. 16
(Edificio proprio]

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1!2 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARlBALDI, 49

Dr'. fV1 ii;;tJe1
B I::>a b'-ã i :c'l

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. João Pinb, 13
Telefone, J 595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

_rmw)-..nw�
1"S'Y.+t!f'i1W __ua

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

I
EstA produto achacsa

novamertte lançado a
ver,da no<, pr-ír1cípaís ca
fés e restaurantes des.;. "

ta cidade �

CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE' �'GLOR.IA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL �
METROPOL.

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidad� como um dos melhores re- I

�-- .............--

I Ultimas edªções da
. LIVRARlt\ DO GLOBO
RECEBIDAS PELA I JVRARIA CENTRAL DE

ALBERTO ENTRES

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

Lima

1835-por Apoiinario
Porto Alegre

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

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADtS!

E

--r�
I

Oficina X A V I
==D E==

AntonioXavier
LAVA - TINGE E REFORMh CHAPE'U3 PARA

HOMENS
..

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua Conselheiro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Caixa Postal, 43

_Jornal
'Praça 15 de Novembro, 26--sobrado - Fone. 1.360

PRIMEJR(J E UNICO j0RNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissõesê diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas f
ma iores lucros

_JavaI ü:'.t\n-nínioTavares I'
�sp claiisia em m@lntiss da

GM-GANTA-NARIZ -OU
o'''' )S-- CABEÇA--PESCOÇO

r (f, rrnnôo pela E'aculi3ai'l.:: àe
mec,"cina tIa Uiliversiàaàe ào

; Rio oe Janeiro. Ex·interno,:

I por .oncur-sc, 00 Hospital àe
?m .to 50, orro e àa Assisl'en-

I r ro !ublim ào Rio ele Janeiro.
('01- alguns anos De pratica nos

:3e uiçoa especializar,as no Pro
p .aor 5an:::on, no Rio De 'Iu
dro··na !?cl.clinica

õ

e 60tafo-
70 ... no (-lospitnl àe 5ão João
Batista 00 Lngõa e 110 Hospltol
f-'.iaffré-·5uinl e).

Capital 136:700$000 Chefe de clinica e cirur-
Reserva 56:424$498 'gia de ouvidos, 'gargantGl,
RECEBE DEPOSITOS i'

nariz, cabeça e pescoço li II

�o Hospital de Caridade I

PA6AHDO 05 . FI' I'�: .e onanopo IS.

�' SEGUINTES JUROS: I Gabinete adaptado para

I··..t_: c.c Limitada 5'1. ala.,
exames da sua especialidade e

C C A· P
.

6
com sala de cirurgia propria. Aparelhos de Radio?I • VISO revio '1· ala. I CId'

,

Prazo Fixo g'l aia .onsultasc l�name:::l�e no Só «Koerting, a melhor marca.
� I

• •

I HospItal de .donanop,)hs. Não compre outr o aparelho sem
---

I RESIDENCIA: Hotel La I ouvir, antes, o afamado IlKoerting".
PASCHOAL SIMONE s,

Aol
Porta-Fone par�:cular 124611 «lnstaladora de Florianopo!is»

Rua Trajano 11.
LIVRARIA MODERNA

PunOaOa em rase I' ("_'"Rua Felippe Schmidt r.' 8 �ICaIxa postall29 Tel. auto 200.411.'Codigo Ribeiro End. Telg. I
SIMONE

, I
Tvpographla, Estereotvpla I

.

em:aôernarão. Pautação. Tra. J
bolhas em Alto Reievo etc. 'I

������������-��-�:,;�

Atenção !. .' rii ,.,IIYaurt da afamada � �

Granja lina II
H ''''--�i:Biiiiiiiiii5iiiíiiiiiiiRã;;;;;;;;m;;;iiiiãiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii__'''''-;__iiiliiiãiiiiiiiiiiiiõiiãiliiii__iiBiiiiIiiiiiii''''':': �!IIBI1�---_1EIiIi

Rheingantz

FLORIANúPOLlS
----------------------------------------.--

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

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

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

publico em �eral ...

• 2WLE

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

<Ínstaladora de Florianopolis»-
��������������������� Rua Trajano. J I

�l�' ���,�___ _ �����:�.
�

I � At.· �,
I� , • �ençao ... 0

II�
I

I
--"-

'timo empreuc
de

Vende-se ou arrenda-.e, por Ion�o prazo, em F!oria
nopolis, o conhecido Café nESTAURANTE ESTRE·
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na CapibJ, com- 39 quartos sem pensão.

Mobiliar io completamente novo, instalações san.tá
rias etc.

O motivo da venda é ter o p-oprietario de�se I eti
rar 'p?Jra tratame .• to de SU:i saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça IS de Novembro na 24.
Florianopolis.

TA.! ...L.E
Srs.. possuidores de radio

Tendo chegado ao meu conhecrrnento que, ;ndividuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO·TE'
CNICA e, em meu nome anda angariand- R.L\DIOS para
concertar, (TENDO INUTILlSADO DIVERSOS APA
RELHOS). decla o que tal individuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

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

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

RUA BRUSQLE N. 15

A PREFERIDA
es1á fazendo l�ma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

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

..

II@A;,

�
� VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA f ...

��� A Casa A Preferida �

I APROVEITEM ! S
��1 RUA TIRADENTES N. a �

�1 (AÚ LRDO D!, DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRAFaS) 00

!1� �
lI�i�����l� ���o

Rheinganlz
m�!,!!!,��

o AZ DOS

Chapéus
Procurem

I NO SEU

Fornecedo

Vende-se um cavalo enci
lhado, pêlo alazão. Tra-
tar na Charutaria Rio

Branco.

I*" T Ma

Epilepticos
Ensino gratuitamente o

modo seguro e ip(alivel para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann,

Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

-

LÃNS p, .RA BORDAR

não tem rival. Gral1de lorti
mente de cores firmes.

�JlARCAS:

ALlCF::, AMELlA. AUROR A
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas
casas

bôas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Agencia Moderna de Pu- :$
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

G
Federal e possue a carta patente n. 112
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A GAZETA-FlorianopotTs
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Mertrtz: ·FL.ORIANOPOL.I ".�
Fl'lllaes em.· Blurnenau - ..Joinville - Sao Francisco Laguna t_ages &!�\i

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��
Secção �je Secção de Secç�o de �FAZENDAS:

�Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno! fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira ,�,:':,'Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �:Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeit.,., 'f:�

r.."!'Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em' geral para a lavoura: arados, ��tSêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc, t;,' .'
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, lviotores �;;;,';
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-:talhe- electrícos g�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, i1-�
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona �1tl
Cortinas e Cortinados . Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes ��Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- tt1Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico' �j� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �.";'

� Charutos «DANNEMAN�. Bebidas nacionaes e extrangeiras
, Materi�l electr.co em gera! t.....

� Emprez.a Nacional �e l'Jav�g9çâo, "H(')epc�e':--vapor�s "Cari Hoep�ke" "Anna" e Max" ,

� Fabrica de Pontas "Rita rVlarla" - Fabrica d � Gelo "Rita Mar!a" - Estaleiro Arataca" p�

=�P.A.VAVA.VF.&�������J�����'?������t������f�'����$�N:����i,.�l�;

Formidavels lorlelol proprlos, tres vezes

por semana, todal ai legun·
dai, ter,,,. e aexlal·'elral,

': execucão de seu p.:
�pentel! s!:�·: "', ": e Reguladores de AvarIas: em todos §CS E:::oidu '-, um bom arq u itéto. Joi!1vile-J>' '

:�chenlc
':(,8ralll, no Urugrai e i.í.oS prln�lpaí8 praçal est'!'angeir�s, Lages-Hossan,di Neves

.
�

ESTAMOS EM Ó1IMf\S CONDIÇÕES. (PARA Laguna-Franci�co Chagas Ma-U J.\gente� em Ftorlanopol is: NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO chado"
• �NMafra-Pompi�:o Claudio

: Campos Lobo & Cía.
o

Preços modicas
o��:n�_rel��Gél}�:t��SéArche

= Rua f���'7d�ii�� l��fra, 35E����:���lFI�;í�rL��Ç�at�19 : Treska J r. & Motta �?�tâoU����-Ar����Ye��iM;�ib�
E't

'

L I t
· , • FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO: RIO São José-José I,::>,o�a Vaz� serl aros em agu na e aJal � DE JANEIRO a. Francisco.Gua'3C Coerresen� �

R F r S h 't 2 c.'' São Joaquim--J0:'i'. Í.)a1111a
��� Sub-Agentes em Blumenau e Lages •• rua e rpe c mia !1. i! Tijucas'-O::�lclIU,- Rt ros
�l � � 1 �-&. Tubarão- ·.I.:>á,luiin Faracoi•••••••••-----..O----..-...lfj U.�l••G.___-----.:t.�••�

I ,

Extração com ,global de cr'ltal,

A . náX im I;sura 8 honestidade, pOil, OI lor·

_
_ _::'IOI Ião prelencl�dOI pelo p0:j

_____________� • .JI

CI�!�C��!�O- �·P!C���i��� Irftese geral em rrro l- stias
da bôca da bôca

p, GP.;...�ETA
-...:.;\:". .".,.,...,....�.;;;u�·-�� =-.a �

DIARIO INDEPENDENTE
Radator-Secre�arlo:

Oslyn Costa.

CGI�)b,�j3Ção
WE:!m �� ==::tl���

Não 3erá devolvido o origina]
publicado f;,u não,

O conusilo expresso em arii

go de colloboração, mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso oor parte
.. Redação,

Assinaturas
ANO 44$OlJO

_ SEMESTRE 24$:QO
fRIMESTRE 12$000
MES 4$rjO
NUM. AVULSO $�OO
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Ja�ro Canada.

Redação, Admnlstraçã0
e Oficinas

RUA CONS. MAFRÁ, 56

Fone, 1.656

Incontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\tlA!S DE
RECEITA EM 19::;4
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM
SiNISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38,000:000$000
18.170:403$540
13.-196:912$949

2.4�:S.044:063$157
4.183.406:�3CS

{;ONSUL'l'ORIO:

Agenlas··corr.esponden��®
Porto Alegre - Dr, Antonic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Ararangua+jeíme WendhauseII
Anitapolis-Anibal Paeij
Angelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor ( �ml)OS
Blurnenau-> fAart!'):, n:; Hilari@
Bom Retiro-Jonq.lÍm Simões
Canoinhas=-Podn, Terres
Cruzeiro=-Osvdde Pereira
Curitibanos --��nedino Rosa
Cre5ci:::'1ia - Dinorah Alves

Caminha
1934

{;ONSULTOBIO: Extrac;ão sem dôr

" ->:,,-- ......... ,

����----------�.���,'"m�'��. ���'i?t-'j
� �

�,'.� Café Restaurante P
� G
� G"São Fedro"

MANDE FAZER UM PROJE'TO, C ' , ;;:
ESPEOFICAÇÕES E COM ESSES DU- _

��"r

CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
TRES CONSTRUrORFS DE 'CONFIAI,,""A
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Senhorinhas de Florianopolis !
Corn 9 chegada 'de estação invernosa precisais comprar ca.sacos, pé!es�
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das int*9nJoérles do ter"'r'lpo:

PROCURAI A

a Tres Irmã
de TUFFI AMIN,�& IRMÃOS

que já :recebeu UFaI formidavel stock'�de artigos para o Inverno

A nossa jeune�Se-dorée compra seus vestidos na c••• Ii
I
t_�

�seus

ve�:::r:i::� indecisas deante de tão lindas sejas e Iindissi- I
II mos·pa<1rões. Dificil de destacar a mais beia dentre tant��

-

gam que :as senhorinhas�e senhoras dernr.rem na escolha de

I As jovens florianopolitanas se trajam com apurado gôs-I

I' to, porque adquirem suas sêdas na preferida Casa TraI Irmãos,

possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou-

I
tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sínuosidade 'de:: seu

II porte alia-se a beleza dos tecidos. __li

Trai Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri-

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e .deslumbrantes'[sédas

'I Mais de 1 ;,ooo:oco$ooOl,' DE STOCK
----,..�---- freços sem CO;���;!�,���I

==

CI�EP MONGOL art'go superioride
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
'�EDA LISTADA para camisa, artigo flnisslmo
CREP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CF(EP d- Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SULTANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDA<ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superior de
DRAP DE SEDA, artigo finíssimo de
PEAU DE GAZEI. LL\, sortimento de 18 cores
CREP PONDAGE, sortimento de 18 cores de
CREP MAlTE, idem de 15 cores de
CREP AMOR, modernissirnol
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de] 1

Artigo para�a estação de

10$ Por 7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$5.10

11 $500
6$500
8$500
b$OOO
7$000
16$500
18$000
17$000
17$000
14$000
11$000

�I
" r ,

, ;
,

12$ Por

lOS Por
22$ For

24$ Por
24$ Por'

15$ Por

inverno
VELUDO CHIFFON de
ERMINETE DE SEDA, 1,20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUJ)O FiNO de 90 centirnetros de larguraCASACO DE PELE, tipo da eleganciaCAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENARD da Alasca de'
Idem n " artigo fino de
Idem n II n finissimo de
jooo DE PELE de

60$
65$
38$

Por 40$000 JOGO DE"tPELE de 70$ Por 50$000
« 45$000 �.,_-

.c' '

. ...:...-'�"
« 28$000 CAPA DE BORRACHA,Bultra moda, tipo 1936 180$000

17$000 IDEM 1'1.0$000
500$,000 IDEM 100$000
110$000 CAPA DE HOMEM/limpermeavel 180$000

Por 50$000 IDEM IDEM 120$000
« 100$000
« 300$000 LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$000
« 450$000 LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
« ô80$000 LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
« 45$000 LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

100$
200$
450$
800$

1:000$
60$

Formidavs' e "Iuegualav"el STOCK de �ã p(i�ra o ;n�verno,
I que -foi recebh:jc� recente-

mente das praça do RIO e de S. PAULO

RUA FEL.IPE SCHMIOT N.2
TEL.EFONE 1.401

� ,L. O R I A N O P O ta I s

•
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ada a politic
•

arrnoruz

gaúcha ---o
o cargo de· secretàrio Agricultura

_._.. .._

G���'�c

dr. Raul Pila voltará
da

Instalações de luz e força, aumen

tos ou reparos em instalações ele
t ricas para qualquer fim só deve
reis fazer com a «Ínstaladora de
Florianopolis», Rua Trajano II,
a única especializada no genero
e que trabalha a preços verdadei
ramente modicos.

PORTO ALEGRE, 20 -Os diretorios dos Partidos
i"r)'itlc()s gaúchos fizeram publicar, nos jornais locais, uma
I ::: fWI'1!, ciennficando cue após diversas demarches fi

, · -stabelecido o modus-vivendi na politrca dos pampas,
: lU 1 o � r. dr. Raul Pila, acedido em retomar á Secreta-
1 _ dé. Agricultura. oz oo D v oA v

DIA 21 DE MAIO

� Ga�� ;I'a PO�IAn�t�coDE MAIO
400 metros-Homens-Naco

�[�-�)�e��S��I=�)_�.�o��r�t�i�V=�a��=��� livr200 metros-i- Moças _ Nado

REDATOR- ACIOLI VASCONCELOS de costas.

200 metrús-Homens-Nado
de pe.to,

100 metros-r-Homens - Nado
livre.
400 mt>tros- 1\ Ioças - Nado

livre.
4 x 100 metros-c-Homens

Nado livre.
DIA 23 DE MAIO

Promotoría
de ltajal

Está aberta, pelo prazo de
15 dias, a inscrição para os

promotores de terceira e se-
I

gunda entrancias requererem
a sua remoção para a pro
motoría pública de ltajaí.

A;--irVER5AR105

ICNE ROYAL, ás 7 e 8, 30
horas, Jean Parker, a namorada
do mundo, em COlação doces.

Emil BischkoH, Herbert Meyer,
Sibila Pabst, Pedro Torrens � Se

nhora e João Hensch e senhora.
D. Maria de .Amorim

Cantisano
,

Fr.steja na data de hoje, o
OUTR05 PARTEm

seu aniversario natalicio a exrna. Dr. Gil Fausto de
sra. d. Maria de Amorim Canti-

EsclarecendoSouza
CARTAZES

DO DIA
CINE REX, ás 7 e 8, 30

horas, novamente, na teia-Al
ma Mascarada, com Emil Jan-

Polo aquático. mngs,
DIA 24 DE MAIO ,

1 00 et H -- N d I CINE IMPERIAL,as 7, 30
m ... ros- ornem a o

h I
'

ibi Od t
oras, em u hma exr reão,

e

ICOoOs
as.

t M N d C ruzador $óusterioso.
�

m� ros - oças- a o

de costas.

1 .500 metros -- H »nens -

Nado livre.
200 metros-Moças- NaJo

Sergio e Chico Preto; Zezé, Neco de peito.
e Geninho; Tonho (depois Lua). I lO? metros-Homens-Nado
Alfredo (depois Tonho), Paulo de peito.

(depois Prão), Peracio e Ca- As bombas «Elmo 25» de

nhõto.· Festi 11a I alta aspiração, denominadas «cu"

FLUMINENSE - Batataes; d .11." seiras», conjugadas com motôr
Machado e Gujmarãê�; Marcial, esporl.lva em pequeno ':iametro, (o que lhes

NOVA LIMA, 18-Perante Brant e Orozirnbo; Sobral (de- Realiza-se-á. no proximo do- permite serem localizadas em pe-

uma assistencia consideravel que pois Vicentino). Russo, Romeu. mingo) no estadio Adoto Kon- I ueno espaço). tomam uma insig-
encheu completamente as depen- Lara e Hercules. der, um brilhante festival despor- nificante quantidade de corrente

dencias do campo do Vila Nova tivo patrocionando pelo simpático elétrica, mas oferecem resultado

A d A C I' d Cam peonato Figueirense F. C., campeão da eficiente, prático e seguro.ireção técnica de ténis do . ., rea izou-se o espera o

L C b h d d FI B -I
oi

d
cidade. V. S. puderá obtê-las só naira lu e pretende, nos primei- c oque entre os qua ros o . u- ras I e I ro ed

.

d
.

I d
.

. A principal p-eva atlética da <Ínstaladora de FloridnopoJis»ros ias de junho próximo, levar mmense, d capita ,e o conjunto
a efeito uma atraente reunião so- local, campeão mineiro. Natação tarde será o renhido encontro Kua Trajano 11.

M d d dentre o Figuei[enae e a valente
("lzem 1'�I�U5 I..l01E. cial, em caracter desportivo e re- erece ser estaca a antes e . ,

d A I'
.

d I bi br • I

d
.

Ih
. RI() 1 9 ('

.

I equipe O t énco e m itu a.creativo, parA o que já está dili- tu o. � maneira cava eiresca ,- .om smgu ar im-

h
.

h Ad I' R I d 22
. . ..

d h que nos visitará a convite doo exma. sen 0110 a.t-" e la a- genciado marcada atividade, com que se con uziram oe ponencia serão 1OlC1<' os, aman ã,
'os, irmã do sr, dr. Oscar Ra- Contando com a aprecia leI jogadores em campo. ás 21 horas, na picina do Flu� campeão da cidade.
s; colaboração dos amadores do t:\ partida foi excelente. O minense F. C., os campeonatos

Além desse importante prélio,
d M

. .. .

'�'l "" b / b '1' d
. verificar-!(�-ão inumeras outras pro-':'7,"'. :ra. , ana Cesar10a aristocratico sport, o festival em VI a l-ova actuou .em mal, en- .rasl eIras e.natação e p_olo aqua-i� d AI d d d d I f d vas de atl6tismo, que, sem duvi-

j, ' �"úrges, esposa o sr. r;,_ pról da C'JDstrução de um nov() controu lante e SI, um q'Ja ro lIco, promovI os pe a e eraç'ío,

B d I B I' d N da, muito hão de interessar os
. ::.ncl�\.' orges; court. conhrá com extraordínaria constitui o por e ementes de Va- rasi eIra e atação e com o

B
.

d B N I d" nossos desportistas.o Si. ernanCl o orge.s eto; aceitação c exito. oro concurso as eqUlpes representah- . _

o jovem Galdino Siqueira. Dentro em breve, daremos de· Ao terminar a primeira parte vas dos Estados de S. Paulo. Mi�
HAB1L1TAÇAo talhes precisos do que vai ser are" da luta, vencia o Vila Nova por nas Gerais. Rio Grande do Sul.

Estão se habilitando para ca- tumbante noitada do Tenis em 2 x ,. Distril• Federal e da Liga de
iar: José de Paula Ribas e a se. Florianopolis. O prjm�ilO ponto mineiro foi Sportes da Marinha.
nhorinha Celeste da Costa Aran. fALEClmEHT05 conquistado por Canhõto ao rece- O programa dus campeonatos
tes, filha do sr. Joaquim Arantes, ber excelente passe de Tonho. �stá assim crganízado:
funcionario aposentado. Na C"pital da Republica, onde Peracio, em estilo brilhante d- DIA 20 DE Mi\IO

residia, faleceu o nosso distinto quiriu o 20. ponto local. 800 metros- Homens- Na�
conterrâneo sr. Arnoldo Hautz, Os por.tos tricolores fOlam fe:- do livre.
coronel de engenheiros. tos por Russo, batt:ndo uma pe- 200 metros - Homens-Nado

O extinto, que ocupou postos nalidade máxima e Romeu, este de costas.

de destaque no quadro da hie- ao faltarem poucos minutos para 100 mellos- Moças- Nado
�arquia militar, desempenhando. a peleja concluir. de peito.
ainda, relevantes missões. é irmão Dirigiu o jogo o sr. Gqilher- 4 x 100 m(;tros -Moçar. -
da exma. sra. d. Zulmira Hautz me Gomes que se houve com Nado livre.
Freyesleben, esposa do sr. Ven- rara precIsão. 4 x 200 metros-Ho:nens-
ceslau Freyesleben, consul da Os team-s eram estes: Nad() livre.
Espanha, neste Estado. VILA NOVA - Geraldão; Polo aquático •

...................a

sar,o, residente em Biguassú e pro
fle�litora do sr. professor JulIo
Cantisano.

Regressou ao norte do Esta
do o sr. dr. Gi! Fausto de Souza,
engenheiro da Diretoria de Ter
ras e Colonização.

Pelas colunas deste jornal, foi publicada ontem. uma
crônica assinada, referente ao jogc do Figueirense, desta
cidade. contra o Marcilio Dias. de ltajai, levado a efeito
no campo do segundo.

Para o norte, seguiram: Juven- E' necessario salientar-se que foi publicação solicita-
cio Amaral, Bento Miguel, Silvia da ao jornal, e sobre cuja veracidade, absolutamente a

Martins, M. M. Costa, Veld-mí- direção esportiva de AGazeta não pode endossar, pelo
ro Ferreira, Jorge Lattar, João íato de não ter estado presente ao jôgo.
Asse], Irene Campos, lisa Maes, As colunas de A Gazeta na parte esporti va estão
Sibllia Pabst. I

inteiramente abertas a todos que nelas queiram colabo-
Transcorre na. data ,de h?j�, BODA5 DE PRATA raro assinando, bem entendido, para salvaguarda das res-

a ?ass�gem d" ,amversano natalicio . . I ponsabilidades da direção esportiva.elo estimado jovem conterrâneo, Completa na data de hoje, vm-
Jorge Daux, empregado da impor-/

te e cinco anos de cônsorcio o

iê'1te firma comercia! Daux & Cia, casal sr. Vir�ilio Munari, h�bil
desta práça. decorador residente nesta capital,

Regista-se hoje o aniversario e a exma. sra. d. Maria Munari.
ílatalicio da graciosa senhorinha Os filhos do feliz casal manda
�/:ârian da Gana d'Eça ornamen- ram celebrar hoje pela manhã,
to da melhor sociedade fbriano- uma missa em ação de graças.

polirana e filha do sr. dr. Othon que esteve bastante concorrida.
da Gama a'Eça, consultor juridi-
co do Tesouro Nacional, nesta

PEL05 CLUBE5

cidade,

Aniversaria-se hoje, a exma.

H3., d. Ida Filomeno Simone, viu
va do saudoso conterrâneo Raul

Jorge Daux

Aniversaria-se na data de hoje.
a gentil senhorinha Olga Voigt
Lima, da nossa fina sociedade
e ftlha do sr. Lidio Lima.

o Fluminense
empatou com
o campeão mi-

•

neiro

ClNE ODEON. às 7,30 ho
ras, Nas garras da lei, um fil
me de grande atração.

Lira Tenis Clube

Vende-se um cavalo
Iludo, pêlo alazão.
tar na Charutaria

Branco.

enci
Tra
Rio

Empataram ltalia e

Austria
ROMA, 16 - A partida

amistosa pe [ofo-ball, hoje disputa
da nesta capital. entre a ltalia e a

Austrié'l" terminou com 2x2.
O jogl) começou às 14 hora�

e 30 minutos, com a presença do
ministro Mlmolini e do principe
de Starhemberg.
,O primeiro tempo termmou

com a contagem de 1 xO a favor
da Amtria.

rrlE6Am UH5

Alberto Stein

IICONVIT
Encontra-se nesta cidade o

conterrâneo, sr. Alberto Stein.
prefeito do municipio de Blume
nau.

A SOCIEDADE FAl�rELLANZA ITALIANA
convida a tojos os italianos e filhos de italianos aqui resi

dentes, bem como a todos os seus amigos, para assistirem á

comemoração da vitoria das armas italianas na Africa Orien
tai. que realizará em SJa séde social, á rua TrajarlO nO.

36, nesta capItal, no dia 24 do mês vigente, ás 20 horas.

A DIRETORIA

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel & Cia,_ •• Joinvíle

(MARCA REGISTRADA

Cone rva o tec ido da roupa po rq u e lava fa c í I rn ente e_c_o_m_r_a.p_íd.,e.zli!l!llll_�_&�.b.SikBMiiiiilee;w_IIi"WfWIIlI\ZIEíêiíE-I'ia'_êUlli_

II

\, �.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




