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Ern
liza

Braço do Nor�te,
laboriosa

um �s·tranieiro intranqui
colonia.--A acão da Policia Civil.

::;
a

Apareceu. ha dias, :;0 distrito de Braço do Norte,
município de Tubarão, o alemão Estefano Lass, procedente
de Salto Grande, no Rio do Sul, de onde foi obrigado a se

retirar pelo fá to de exercer ilegalmente a medicina. Esse
individuo, segundo estamos seguramente informados, en-

centrou, agtra, na pacata colonia de Braço do Norte, no ������������m�����������������������������
sul do Estado, campo para suas expansões, não no ca.npo
do charlatanismo, mas na propaganda solerta das doutri
nas extremistas. A titulo de fazer curas magnéticas, êsse

pirata instrue. diariamente, grande número de colonos
que, incautamente, se deixam levar por suas labias. E, Ar�O
com o passe magnético, pelo qual deixam sempre os re

cursos de que dispõe, impinge Lass á sua clientela as pi
lulas de seu crédo, que, no Brasil, rotúla êle de hitlerismo,
para despitar.

O sub-delegado de Braço de Norte, sr. João Fran
cisco de Medeiros, tomando conhecimento do caso, instau
rou rigoroso inquerito . ja remetido para a Secretaria de Se
gurança Publica, onde. por certo, orespetivo titular tomará,
com urgencia, as medidas necessárias, em defesa da 1:::0-
pulação colonial de Braço do Norte.

Sem politicas.quarsquer

Proprietario e Diretor Responsavel
----
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CALLADO

INUMEHOFlorianopolis, Sábado 6 de Junho de

E:xonerado I
O diretor da Facu I
dade de Direito

A
pela revolução
muntsta

riJ

o govêrno .do Es�ado, em �ll"nea ca [Ia
resolucão assinada ontem na ;s-

Secretária do Interior e Jus- r
tlça, exonerJU das funções

d
de diretor da Faculdade de

n ro irO f'fl t! . O O Direito de Santa Catarina, o

if&
_

� sr. dr. joão Paier : ilho, que
iiCííi__·M.;bí:- i3ri;;;ã__,·o·__"iõ_"",,,,,,,,_ "",. .._- Iõra nomeado por indicação

�
. •.. �,

r ".� �,�a C�)t:gregação daqu�k es-IUe tluerra � I
ab.Iecimemo de ensino, e

__

U
__ ._ .. __ . qUê d -sdc o dia 5 de mar-j

____;;;;;;_:;;;;;;;_.... �. I!l>��""""""=...._.,� I co do corrente a:10 se acha - PARIS,; 5 - A gréve nas in-

Afirm211l1lSe au� �: �[rii�s{br�t) i �r2 au-cr te do cargo Sem il- dustrias f.a�cêzas, bletalurg;cas t
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i c�l,ça do poder competente. utras, assumem proporções cade

.Q,..a � J iliH1 �� n. n� J!!P.\ e� *.0iI � tfe» .�.. _.. � � ",,� !.
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"'�� tIWII .... lt:lly_ t,�:'.i:.� � �:;�r��iJ�:J,�1 U .sr., ur. �ao b21,er sera vez n.aiores, t�rnan, (;-se a SJtu�-
do .� IK!I'-ltansll!ftm1ellil'lMl �m tM!H'l�

substtuido pelO sr. or. Ful- Ç!1O agora mais gluve pela deci
.. IlUl1íI Q,ijJ W4!I ti .

i<'J[!lj&! ._ � ""'"tIJ \MI �=- vio Aducci, que já vem sao dos empregadores. toma de

solic;i'ia a medida (x'_;rcc:nd? o cargo de dire- hoj�, de interromper t�das as ne-

tor substituto. gOC1ações que se realisavam com

co-

� �

ope�arlos en'1 �reve
estada -- àe ..,. 'alarme]

·::i�-';J

Vai

estado
)S trabalhadores, porque estes, tado de alar me como medida.f.de
segundo dizem aqueles, não cum- precaução contra disturbios mais
ori. am as condições preliminares sérios.
pedidas por êles: a evaenação das Pam impedir que fosse que
:abricas ocupsdos. Esta decisão brada a gréve, os paredst s

foi comunicada pelos empregado- constituirarn uma brigada volan
res ao ministro do Trabalho e ao te composta de J 51 ciclístas ,

orimeiro ministro, ôntern demiti- que acorrem em destacamento
dos, em carta que diz que a para qualquer logar em que lo
atual situação tem 'caracter revclu- rem informados que haja volunta
cionario e a ocupação das labri- rios oferecendo-se para o traba
cas é uma llagraute violação dos lho,
direitos de propriedade. D:..:correu um choque com a

Cada vez mais fabricas tão policia, quando al6urnas mulheres
-cupadas pelos operarios, prosse quebraram a gréve, mas foras obn'
gue a carta, c'lcresentandu que gadas a deixar o lr!,balho. A.
I,tl"! ameacil. paralisar a vida indus- policia foi obrigada a carregra
trial da França. contra 03 grevistas de espada

1\ bandeira vermelha estava desembainhadas para restabelecer
desfraldada em muitas fabricas dê I 1\ ordem.
Paris, e a paralisação da indus
tri:l continúa a se processar rapi
damente. Tudo aconkce como si

Transporte
irregular de imi"

grantes

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

que aquela autoridade Íevará dez C·� gre
r=.so Ca�i::a��:ncl��!:���'O do relatorio I

__....:..� 9 �::= na _ :
RIO, 5 -Os rumores sobre a

passivei pro rogação do estado de

guerra, de que se fel éco a irn-

prensa há dias, voltara a cir .ular Por seu turno, o p:oCU\ ador
com insistencia. criminal Himalaia Virgolino, no

Temse mesmo como certo que sentido de não retardar a denun
o ministro da Justiça já está re- cia que oferecerá contra os irn-

COnt rta
digind..> a respecti\ n mensagem ao plicados, e afim de p.star m 1is ao

Le!=,islativo, solicitando I\quela me- par dos fátos, acompanhou o de- ReJliza-se hoje, ás 2') horas, no eddlcio da Assembléia L�,

elida, que será por mais novt.nta I �i�r�lar do inluerito desde o s;slat;va, a sessã3 de e[}cer(a,,\i�flt3 d0 Congre:;so Catarineilse contra

dias. !lllClO, o Ana!hbctiô'.1w, sob a presidencia d·) sr. dr. Nerêu Ramos, Gover-

Ao mesmo tempo, o delegado I Essa circunsiancia lhe permi· aad')f d0 E,Ld,), e com a pre3�nçl da3 altls autoridoldes civis e

Belens Porto, encarreg3dJ das t'ri qua'li simult(luea'llente com ·nilitaies.

diligencias relativas aos aconte- a termi:1ação dos trabalhos poli- Nessa ocasião serão relatadas a1 COnCh.l3Õ�S da� diversas

cI'mpnto1; de novembro aqui. vem eiais entrar com a denuncia. ,ecções d3 C')n�re<;so. asoi'11 CO�l,) o resultado final da Campanha
� U \l govêrno secreto e p'Jderoso

de concluir seu estafante relato' Assim, dentro de muito pou� F inanc ·ira.
d I· d Ed governas5e relllménte o paiz, por

rl'o, de�envolvido em dezenas 'le cos dias, cum a denuncia _I' á ote· A reun:ão de h )je sei á dedica a ao nstüuto e . ucação, d I I
d I d 1 ,detràl o govêrno ega, e as or- RIO 5 T 1

volumes. Não ha dúvida que é o recida, estarão nas mãos da Jus- :jue vai dir:gir o m::>vimento co:)perador 0S a unos as ESCO as pn- ",
_. enao o rmmstro

S C b d li b
' gan:zações trabalhistas, a�sim co- d T b Ih 'f' J Irelator;o mais volumoso que a tira o, autos do rderido inquerito. :na rias e secund lfia, de anta ltarina na o ra e a la, etJzação o ra a o ven IcallO que a-

:z

I dE_' mo os neaociadores socialistas e d
Pol:c','a do Di,tritv Federal J'á ;:>romovida peLt Cruzadl Naciona e. cucação. � guma, emprezas e navegllção

• .. :omunistas fossem arrastados pe- '. r
l'

tomou a SI'. Todo:, os srs. congressiitas deverão estar presente3, assim transportam Imigrantes pare o ::'ra·
los acontecimentos. I

Durante seis mêses, aguele de- com') cordialm-:nte convidados todos 05 elementos que se interessam si sem a neceFsaria docum�nta-

O t d J b dr ,.l As últimas noticias d,as pro- rão, ord �nou o ministro daqu"l ..leaado ouviu centenas de imulica-
S·�q Ues r 1'"\ e)e a o ia a ,-,fU7'h..a. :Z'" ..

o • t; �J': ..
. _.

vmclas mostram �ue a greve ex-
pasta sevéras providencias parados e outras tantas de te3.te?lU- d O �. � '''"' E- �\ a �\JO ES l�R 1\N J E I RO t.e.. 1Idend,e-;e r.a�ld(\mente nas

re'j coibir o ahuso.
nha5, apurando a responsablb.ld"-I Verea o res . a � � \l�

glÕeS l:1dustnalS eh ncrte da
de ou não de todos os envolVidos

�J{� Foi übc:rla em Genebra -� 2D' Conrerenciz. lnternacional França, estanrJo desempregados Mod ifica ..

nos quarteis do 30. R. L, e dar S. PAULO, 5-Teve ines- d,) Tr:t11ho, Cl)m o comparecimenb de 48 dclegé.\do�. .50.000 trabalhadoros nas mdus- ÇÕ =-�
Aviação Militar

.. a:�m de civis perado desfecho o caso do hias matalurgicas. textÍs e de vi.
-- ....

que se �lf�lm �mp,:cad�s. Para sequéstrv e rapto de dois ve- e A gu�.ra civil entre o norte dói China srlb o go:,êwo de dros de Lile, enqudnto que os na Assem bléia
dar uma Id;a aprOXlIni'H �\) vo- readores no municipio P:ó- Na.nkim e o su sob o govê'rlo d� C:a :t1\o, cont nuoa mdlS forte-

mineiros estão tambem aderindo I-Iumi"ense
lume do relatOrIO, ba,ta dizer-se ximo de Cotia. ,i1,ónte durante o dia d:! ôntem. ! ao movimento. Nas minas de

O---gavêri1C Os r.a�tados a pedi90 da,s O Os m\�ios oficiais é\u.!.riaco� anunciam que a entrevista en- Lens 2.?OO �ineiros �stão em RIO, 5 -- Vão deixar a A�-'

partes Interessadas, nao qu.!- lrt: o sr. iVius'iolini e J chancelr�r S(hL1SChni�g se realizará ;-;a pro- gréve, e unpedlram as lInhas fer- sembléia Estade'll do Estado do

não consen,r z.eram ��usar ��LlS advers1-1 priec:1ade do chefe do gOVêl!10 itClliano em Rocca delle Camir:aie,. reas, tornando impossiAel o trafe- Rio, três deputados: Analdo Ta-
nos polttIcos, ahrmand?,., P2- em Fodi, hoje, regressando o �hdt:cdh au&triaco logo depoIs a go de carvão,

.

vares, seu atual presidente; (lo-
tirã r�nte o dele�ado de vlgi_�a'1- Vi�na. I Em D�inein _2-800 !rab:::.lba· rlomir Vasconcelos e Rocha Ver-

eIa e captnras, que p.1::.S:l·- .,'
' dores na mdusLlâ de armam,�ntos nfck, O primeiro por t':,r de ir

ram á casa de seus desafélos � ° gov@rno dos Estados Untdo� começar� a aplicar. de 1 J I lambem entraram em gréve. rara a procuradoria gera! da Fa-

politícos por r..:xpoltan2a von- de jUH�F) f_m diante taíifas maI5._ pésada5 so?re as mercadon�s ale-;
.

'-' nela e, os rk.is últimos, par�

tad.e, t�atan lo de assuntos I' r,:d\ i'Iípoitadas., afim, d:: !r,te�s':!.car a., produção; nott,ç-am�nc?,nil e;:.=:Sta d o de' \) Tribunal de Contas.
. .

eleitoraiS.
.

re';OlV r uma hngil se:.e de dl'·r hib cilI'e os dOIS pmses. I a Id r't"Y'1 ':9 em Parece que para a presldencla
Apezarda c(ü;CU1pJ il1V2-1 !/'Y),. '-f'h (1,<::'1:10 dé\s mdidil.si,."d:::r,e.".áva-,l ,f.l.ntLJerap�·ia ci'.'1.:\soer.llblP:a ir,;' o sr

..
i-�'llor

"I 1" �. ".1) , lJ .10, ,�. ! , • ,.., 1 I I d- I "

rosslml, a pOdela nal.a mais 11 .. _� d 1. - c ;.. '. dú Ô","u "ss.naJo Ddo aovel1l0 ita� I
ANTUERPI A 5 V 'f' \...é,,'�t, atua e8. er aa llJ:llOnd

d· f
.

d
" ,O'lZ"�l') a IL.. 101 i·�'-' ,." , " .. �d, ,> - 1 I':> ! r"'l

- en 1-

po la azer .d.lJnte, �. a Jtlm-11ian:J, elo. u'll é rCl:bl'Jo a qUJljuer pessoa sair da halia com!,. o < ":d c

•

de das propna S VIOmas, re- �;. r, ,q :
P.

! colfan:
se I1Um"fovos. IDCI enre;:;, a.qUl

t· d ". ; ... ln r1 I"a," d:.. 3 00 L!,a�, em vista do mOVimento grevistalran O a qUeixa TOI mu ,.:lUa
" I

' ; d
por pessõas da fami·ia dos • O dr. Hugh Ruttedgç; ci,de da ex;.;edçãodomonte Eve-ldús traoal:1a?Oles do porto a ,e
então

�desaparec,íd�s verea�o-I r .. st,' radIOgrafou ao «D,,;ly Tei, g /�i�l'> inf ..Hlil;:mdo q�e �e &:;11,0. p:e-I aIg�j��a: fabr�ca�, tenl!o as auton

res. E t1ldo se lIquidou amiS- j'
SU1l ... iil..:nk a 19.7\JO pes, .kndJ 1J .•L'{ado grandemsdc. em \i.�La

uasl,
d:\IL, )�lgaao conveme?te manter

tosamente. pesadas camadas de neve que caínm. a guarDl!ião de Antuerpla em es'

tarinense
* ** M

RJO, 5-Com refert�ncia á

n'lticia de que uma empreza es

trangeira estarÍ" tratando de e ta

belf'cer o mo�opolio da p:mifi-

Deseja concertar o
seu rádiO? Procure o

sr. BOllzon, á ru? Fe1ippe
Schimidt n. 20, que será pIe..
lían�ente satisfeito.

cação, anuncia�se que G governo
não permitirá, indo aLé asúttimas

c01Jscquencias na defesa dJ seu

ponto de vista, como o demons
�rou ao assinar CI decreto sobre a

irnportacão da farinha d� trigro
e estabelecendo a quóta obrilatv
sia de mistura de trigo nacional

estranjeiro importado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bebias Nacionais e Extra

geiras só NO

CAF'E .JAVA
Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal

Precisam-se
De cosinhetras, arrumadei

ras, copeiras, pagens para co

locações, imediatas e garantidas
em ótimas casas de familias. Pro
curem a Agência de Empre
gos Domésticos. Rua Conse
lheiro Mafra, n. 31-Telelone
1561.

Dr Pedro de Moura Ferro.
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado)
o
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Uma, Inaça �sperta que consegue em- Futebol
brulh.r !D�O a mundo, inclusive a ch-:- Feitiço não póde
te de policia e a governador do Ceara! jogar!
FORTALEZA-5-Aa au

toridades policiais estão ás voltas
com um estranho caso de uma

moça delinquente, qu� em pouco
tempo de estadia nesta capital,
conseguiu ludibriar um grande nú
mero de pessôas, lesando bancos,
pensões, hoteis, congregações reli
giosas e enganando vários capita
listas, padres, freiras, chaufleurs,
joalheiros, o próprio delegado de
policia e o governador do Esta
do.

Com 22 anos de iàaele,Maria
do Carmo, que usa tambem os

sobrenomes de Ferreira, Santos ou

Holanda, e que na intimidade se

faz chamar de Carminha, para
iniciar sua vida aventurosa, achou
de bom aviso anelar sempre com

o cordão de Filha de Maria. As
sim, aparentando grande religiosi
dade, Maria do Carmo enganou
as freiras de Baturité, em cujo
convento passou a viver. Assenho
reando-se dos segredos internos
do convento, logo Carminha des
cobriu uma maneira de lesar as

congregações. Falsificando cartas e

bilhetes, Maria do Carmo conse

guiu receber de monsenhor Ota
vio Castro, de Fortaleza, avultada
quantia, desaparecendo epós.

Em Fortaleza já a jovem ladra
usou de outros estratagemas para
penetrar no seio das familias de
bons costumes. Si.mulando desma
IO, Carminha deixava· se cair nas

portas das residencias (]c famílias Irespeitáveis e, quan \) socorrida, Assumiu o exercicio do cargo
se instalava aí, cercada clt': conter- de Juiz de Direito da comarca

to, aguardando oportunidade pa- d", Jaragul, o sr. dr. Euclide.s de
ra uma falcatrua, Queiroz Mesquita, juiz substituto

Depois de contar uma historia da 3a. Circunscnçao Judíciaria,
triste, cedo Carminha conquista-l enquanto durar o afastamento do
va ami�ades e tinha assim ensejo I titular efetivo, que se encontra
de realizar as SU9S façanhas.

.

em gôso de férias.
Dez vezes usou a moça dêsse

estratagema, mas, descoberta, A
foi levada á delegacia, onde se

desvendou o misterio dos continu
as desmaios.

��em sempre Carminha teve

residencias de familias para se

estabelecer. Hospedou-se tambem
em varias per=ões e hv;; >, d '

''i ,1.'05 d, :Lúas rm

(�·!.ii'm.n!1G: diL:�-�é !)11.. : (.")' 'C'-
t
'1tJê a U:!lão f.Are'.l �\reiuizos de

• I .

d t ..' h fto e mor". em ,,, ........ :;l:..� (j:; I ma',; e o:..lZent(,s contos.t..ra c e i'"

5eus irmãos em Q\.l�xad<l. De fá- da quadi'jiha que operava na De
to, apresentada por sua familia, legacia FISCéll, Carmelo Teixeira
ela residiu algum tempo nesta de Carvalho, bastante conhecido
capital na casa de grande capita- da policia carioca, que, eficazmen
lista de cuja residencia fugiu, após te, ia sendo auxiliado por Arman
haver cometido roubos de 'vulto. do Luís Falcã.o e servente daque
Iludindo a bôa fé do negociante, la repartição, conseguindo apro
Maria do Carmo retirou de ban· priar-se dos documentos os quais
cos e casas importadoral várias eram oferecidos a resgate dos in

quantias, acreditando-se que data eressados.

tc.C,� ;;"oú devecoo.

•

capitão Antonio Ferraz Silveira.

Cariocas x gaúchos Cheíe, Reinaldo Machado Vi-
ena.

A sensacional partida amanhã, Autcrnobi I ismo
em Porto Alegre, entre os sele-

� O circuito da Gavea
cionados canocas e gaúchos será

irradiada, em todos 05 seus de- RIO, 5- Impressionou agra-
o chegada do irmão dela. Eu- RIO, 5--A Associação Uru- talhes, pela P. R.. H. 2, Radio davelmente os meios sociais e

tretar.to, antes da vinda dos pa- guaia de Foot-Ball, ao ter co- Farroupilha, em combinação com desportivos. o gesto do embaixa-

rentes, Carrninha fugira, sendo nhecimento de que o plaier bra- as broadcastir.gs cariocas. dor de Portugal, sr. Martinho No-

encontrada novamente em Poran- sileiro Luís Matozo, conhecido bre de Melo, instituindo o Pie-

gaba, subúrbio desta capital, e desportivamente por Feitiço, está TIRO mio lrineu Corrêia, em homena-
remetida para Quixadà. jogando pelo Vasco da Gama, I gem ao malogrado volante patri-

Acentuou o delegado que ela daqui, informou á Confederação A representação C!o� e que caberá ao volante br�-
veiu prêsa novamente para esta Brasileira de Desportos que o re-

brasileira sileiro que.me�hor colocação obti-

capital devido às queixas que tem ferido jogador não possue o passe ver no Circuíio da Gavea.
recebido, sobretudo das institui- necessario, porque o River Plate, O premio será entregue na

ções bancarias desta capital de Montevidéo, onde jogava Fei- RIO, 5-A representação de Associação Brasileira de lmpren-
------------__;,---_ tiço ultimamente no Vasco da atiradores brasileiros que irá a sa, presentes as figuras mais des-
CAFE' BOM SO' NO Gama e integra a delegação ca- Berlim, é a seguinte: Carabina tacadas da colonia portuguêsa no

.JAVA rioca ao campeonato brasileiro de seduzida-i--Drs. Antonio Martins I Brasíl, inclusive o almirante Gago
Praça 15 de Novembro 1935. I Guimarães, José Salvador, Trin-] Coutinho, atualmente aqui.
Antonio Paschoal Os meios desportivos aventam dade Melo e Manoel Marque5 A' medida que se aproxima o

_ •

�-

a possibilidade da inclusão do re- Costa Braga; pistola livre -Har- di. de domingo próximo, quando
Ente i ta IIa no 1 felido jogador determinar a perda Vt:Y Vilela, capitão Antonio Fer- se correrá o Circuito elo Gavea,
audiz ion i R�. de pontos para o combinado cario- faz Silveira e Eugenio Caetano cresce o interesse popular em tor-

diofon iChe ca, nas partidas que disputar COUI Amaral; tiro rapido- Hervey Vi- no da grande prova.

E. I. l�. R. aquele jogador atuando. I leIa, Daniel Fernandes Amaral e
.

As providencias tomarias pel�
direção do Automovel Club VI·

sam garantir a completa indepen
dencia da pista, policiada per
1.700 homens, em todo o seu

-.n9 I efts
percurso. O transito ficarà rigor o-

esmurrar um samente Iechadc em todas as mas

atingidas pelo circuito.
Um hospital de emergencia está

sendo' instalado na Gavea, além
de ambulatorios em diversos pon
tos do percurso, com cirurgiões,
assistentes e enfermeiros. Qualquer
intervenção cirúrgica, por mais
importante que seja, poderá ser

praticada no próprio local do aci-
-,

I
t

,( lL
uen e. ',........ ./

A Radio Cruzeiro do Sul, em

combinação com algumas emisso-
ras estaduais, fará a retransm ssão
do desenrolar da corrida.

daí a SU3 iniciação no cnme,

Ainda recentemente Maria do
Carmo assistiu ás festas do ani
versario da posse do governador
Menezes Pimentel, tendo tomado
parte no cortejo de automoveis
que saiu da praça do palacio do

F I'RPO

Realizar-se-à amanhã, nos couris
de tenis do Lira Clube, com in:
cio às 8 horas, o primeiro torneio
de selecionamento.

Tratando-�e dt" competições,
que muito ha de interessar 3IJS

nossos tenistas, é para prever-se
bom comparecimento de admira
dores do aristocràtico esporte ao

atraente prélio.

governo.
Em poder da moça as autori

dades policiais encontraram um

envelope oficial, contendo uma

carta do governador do Estado
requisitando do Loíd Brasileiro,
para ela, urna passagem de pri
meira classe para o Rio de Ja
neiro. Devido a certas declarações
suas, o delegado enviou-a ao Ga
binete Medico Legal, onde será
submetida a exame.

O delegado de policia, ouvido
a respeito da extraordinaria vo

cação criminosa da moça, limi
tou-se a dizer que a considera [;Ia;ão d, Roma 2RO. de onda
um caso patolo�ico I curta m. 31J13 igual a kc.

Explicando porque foi ludibria- 9635.
do quando da primeira vez que -

deteve Maria do Carmo, o de- hora do �io de Janeiro 20,20 vai
legado disse que uma conhecida
sua assegurou que Carminha per
tencia a bôa família de Quixadá
li que por isto ele le, ou a para
sua residencia, enquanto esperava Sabádo, 6 df Junho de 1936

Serão vendidos em leilão, no dia
10, ás 19 horas, á Rua Anita
Garibaltli 53, superiores e finos
movei� de «Pau selim amarelho»,
para quarto. sala de jantM, sala de
visita, todos guarllecidos com eSjJe'
lhos de cristal, ovaes.

Tapêtes quadros e miudezas.
A casa está aberta todo o dia

do Leilão.
.

, ,.r-.'.'

Programa de transmissão ra

diofónica especial para a A
met ica Latina

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

Juiz deDirei
ta deJara-

Anúncio em Italiano, cspa-
nhol e português.

Marcha Reai e GioVinezza'l\Noticiário em italiano.
Transmissão da EIAR de um

áto da opera: SIMON BOeA
NEGRA de G. Verdi.

Conversação do prof. DE 1\11\- ,

SI, Secretáno da i\�SOCI�ção b-I
lo--Americana, sôbre o ténia: I",Meios de civilisação na Alrica
Oriental». 1 o Milagre das estra

das» .

Canções populares italianas a

companhadas por gaitas.
Noticiário em espanhol P. por-

tuguês. I
Marcha Real e Gievinezza.!
O Prof. DE MESI, Secre:tâ-Irio da Associação ltalo-America

na, de Roma, é conhecido en-
I

tre os radio-amadores por sua exa

tas e demonstrativas converssçõ-s
sôhre os roais diver $<JS f\se unr«s

oe at',"hl, de, P:m! � r m$s do!
jU·.Iho espl'rà, aos qUF-) ainàa não

osconhecem, cs meiGs de civili
zação de Italia na Africa Orien
taI. A primeira conferência re

fere-se ao sistema de comunica
ções que os italianos quasi con

temporaneamente 3 avançada das
tropas organizaram e desenvolve
ram. As outras conferências segu;
rão nos dias de Sàbado 13, 20
e 27 do CC. mês.

,

gua

TEN!S

quadrilha
operava na

Delegacía
Fiscal

PAULO-4-Acaba de

Leilão;
" .r-» h o caso do desvio

BUENOS AIRES, 4--0 sr. Horacio Lavalle, mamger
do pugilista Luís Angelo Firpo, declarou que êste entrará em luta
com o inglês Carver Doone, na província de Santa Fé•

Disse ainda o sr. Lavalle que Firpo pelejará brevemente no

Lunapark desta cidade, contra o pugilista que fôr designado pelo
promotor sr. José Lectoure.

ITEM "A
Elegantes e lindamente padronadas

e abundante stock
Artigos para homens na casa A CAP.ITAL, nas duas esqu�nas da

el

I ro
'�--------------�-----------.-�----------�-----.----�--------�--------------

':"1

CAPITAL."!
._--

roupas PClfd crianças, possuindo variadissimo

rua Conse!helro Mafra com a TI ajano

OSCAR CARDO,SO

I .....�.:.. "; '.
",

.,.
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I �i1�ri� -RiÃ -OL.IS �
� Filiaes em: BlumeMa�str-;_'�i;;�il��rm���n\,:��sc�uzeT;.�gd�aS':'1 Lages

i

� Secção ele Secção de Secçªo de
FAZENDAS: I

��.
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,lara terno! FERRAGENS:

.

MACHINAS:

�J Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeircs

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, Motores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxos, 7

Alcolchoados e Colchas Louça S3nitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangejras Pneumaticos e carnaras de ar OOODYER �

� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
� Ernprez.a NaClOna! c::Je l�av·:ag3çâo. "Hoepc�e':--vapor�s "Carl Hoep�ke" "Anna" e Max" �
.� Fabrica de Pontas "Rlte FVlarla" - Fabrica de Gelo "Rita MarIa" .. Estaleiro Arataca" �i:�V.L!t.V�V2V$&��'�������������������������������A�VÃ.VÃ.V.6V�f.

I

fi
�
�k�
§,
�

�
�
�
�

_�.������=G

----�,''l$fJ1!.i'�;.�!,,'lt/il$.I!:�'tt��ç.,;r:"' f,� Co_zinha SUBRE A DIREÇÃ.O DC PROPRIETARIO!-----�4)i�;���'7��)'��íq�ha$ {iJjJ� � Aganlea--corr.apondenl81
t�� G RUA FELIPE SCH�v1IDT N. I .�
� �, FLORIANOf'OLIS ii Porto Alegre - Dr. Ar'"

Comp'"anhla "Aliança da Baia"· � �.�� .

G�e� Bottini

G Curitibá-Petrarca CaDado

FUNDADA EM .;;�! ����G�����••���o••e NO ESTADO DE SANTA
� o

11
• III! � CATARINA:

Seguros Terrestres e rAl�ar., itirno i� , '.al construir? � -\raranguá-JaimeWen&all.e.
E�!lI r. ij li' � �':I�. --=. ia �� Anitapolis-Anibal Paeaíc�.", � r.!:��11�� �t) � � -� A • •

PRiM EIRA' dr..!'""""';\ 'I ;�V,�. �,I\�,�,i(í)!J�� �.��� �.ngehna-Armando Sehmult
"'_' t::) raS í <Jli \)l� B

'

H ,.

r1��� 'z,�;;' Siga o nosso conselh . G 19uassu-- eitor.\ampoa ..,*" o. ,�, Blumooau- Martlmano Hilane
,� MANDE FAZER UM PROTE'TO CO ri Bom �etiro-Joaquim Sim�eI •

ES
.

J , M

I Canomhas-Pedro TOlTeI
T PECI,FICAÇÕES E COM ESSES 00- Cruzeiro=-Osvalde Pereira

CUME�T c:S PtÇ';A P�EÇO A DOUS OU Curitibanos-Enedino Rosa
TRES cONSl RU rORI;S CE CONFIAhlÇA Cresciuma - Dinorah AJ,-et

Confie a execução de seu projéto Caminha

,Apentes, Sub·AtJfmies e Reguladores de itvarla9 [em todcl os E�i3:dOI fá um bom arqultéto.
J

- - c.

�i) Brasil, no Uruguai e nas prlnDlpaia praçaa es�raf!r;eirzif. loinvile-Xavier Scheu
ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PA'�A Lages-Hossnnah NeTCI

J1gente� em Ftorianopol is: NOS �ENCARREGAR DESSE �ERVIÇO Laguna-Frallci�co Chagas Ma..
chad,

�,:." Campos Lobo &. era. ,: Preç'os modicos Mafra-Pompilio Claudio
'i!i.w 1(1$ Nova Tre:üü-.;:Jão José Arche
� Rua Conse;heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postai. �g ��: T e J & Orleans-r':'dgar l'v1atos
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAflCO ALL:r:ü\ ÇA .��� reSKa r.. t( Matta Porto União- H�m-inio Mile.
�

E" lo ' L �t
. F � [C RMADOS rELA UNIVERSlDl.CE fjO RIO li Rio do SUl-_' ristldes Meio

tl scrr�oros ern 2gU na e t;��jai ��. DE jAr\EIRO II São]osé-jüsé Cesta Vaz
t� �4� r,�:,1 f.�[,fJ. a. Francisco'(.;'laracy Goerre,.
�� Sub-Agentes em Blumenau e La,gle- � ��;� Rua Felipe Schmidt n. 2 ii 5�?Joaquím-JoãoPalma
� �:i$ ,�� 1 � TIJucas-Osvetld. Ramos

�G••••o�e.-----.-----,�••������� ���."-------.�.i}�G. 'Iubarão--JiJüqwm Far..

A OAZETA-FlorianõpoJis

r····· ... "�;����I Ateníae �@ I
� �
• @

* bIiCaçÕe:,g���i�é�l::�r>s�:�a��� II�é autorizada e fiscalizada pelo Governo I
(I

Federal e possue a carta patente n. 112
�

�''''''''_IIWI'''I'!!W''''''_FTI'1n'''''F'.�
'1 DENII, TAS rr

Clínica e pro- Especialista
tese geral ern rrrol stras

I
da bôca da bôca

r(JONSUI1I'ORIO: Extração sem clôr

RUA P. COUTINHO 88 li (]ONSm,���Io: I,'

t;::..;::::FFF:���L::=�J
.orlo'a. p.aprl••, ireI vezes I
por semana, todas as legun
das, ter��s e Iflxtas·felras,

!;ormídaveis

Extração com globol de cr�ltal.

A máXI. ne. lisura e honestidade, pois, 09 ser

teloi são presenciado. pelo povo. Especialidades em: AfER! í.IVOS E
SAl.GADOS

------ __._-- __ .� -_-- � _.

Fornece COMIDA A DO;'v'íIC IUO A I'RE
-- ÇOS MODICOS.

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS M.AIS DE
RECEIT AETVl 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES A5SUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

g.000 :000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13...496:912$949

2.436.044:06:)$157
4.183:406$606

_.- -�-... _._- ._ .......-

I,

AQAZ!5�DIARIO INDEPEN&:
Radator.Sacretarlo:

Oslyn Coata

COlaboraç_c;.�

NlJo será devoloiJo o 8,i,.,.,
publicado (;u não.

O coniJ..!ito expresso em arti

go de coUaboração, mesmo solt
citada, não implica em re3pon·
3llbilidade ou endõsso lJor parte
* Redaçã.o.

Assinaturas
ANO .(4$000
SEMESTRE 24$001
fRIMESTRE 12$00f
MES ...000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem com.

os valores relativos aos (]If

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Dtretor-Ge
rente Jalr@ Callado.

Rldaçiq, Admnlstra910
8 Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

.,
.- ..........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-Florianopolis
,r •

A Gazeta

Advogados

Accacio Mo ..

tório de advccacía á rua

Vlsconoe de Ouro Preto

n. 70. - Phoi.e- 1277.

I Cah 1 Postai, 110.

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua João Pinto, no 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

�r. Pedro d® Moura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 154�
I � Dr. Renato=
-Barbosa--- --

ADVOGADO

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

mados para o interior,

I Dr, Aderbal
da Silva
I\dvogado

�ua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Lne,
1631 ..

129�
Médicos

I Dr. Ricardo
Gottsrnann
Ex -chele da clínica do Hospi ,

tal de Nürnberg, (Professoll' .

Indórg Burkherdt e Professor
.

Erwin Kreuter)
Especialista em cirurgia

geral

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

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 S das 10 ás 1 2 e

das 15 ás 16 1 i2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

I
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Ir�ldica: I Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop; Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Ediíicio próprio]

I Df,.,ArminioTZlv�resll i
.

isp',eiaiista em mn!esti2lS d@

OAf."OANTA- NARIZ - OU-
I ":�, )5-- CABEÇA--PESCOÇO

I (E'. rmaào pela E'acul,Jaae ae
me,,'rina (la Univ2'rsiaaàe ao

r
Ç�io (ie Janeiro. Ex-interno,
lar :onrurso, àa Hosoital àe
Pro .to 50e orro e õu Assisten-
CIO !ublira ào Rio àe Janeiro.
ror alguns anos ôz pratica nos
se clços �sperializoi',os no Pro
çp ,50 r 5anson, no Rio OI? 'Ic-
r zlro-vnc Pollctlnlcc õe Bat rf'o-
,a -- no Hoap l.nl àll. 5ão João
Batista ào (.ngôa e 110 Hos'Jital I'5affr�·-6uin I e).

•

. Chefe de clinica e cirur-
gia .de ouvidos, garganta,

Inariz, cabeça e pescoço
jo Hospital de Cari lade
de Florianopolis.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone part:cuiar 1246

.Java

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Matornldade
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

Capital
Reserva

136:700$OUO
56:424$498

Dr. Carlos Corrêa

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

Dr· IVliguel
Bf::>abaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R, joão Pinto, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 1 5 horas em diante

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO os

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoõj. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

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

PRIMEIR( I E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas e

ma iores lucros

PASeHOAI. SIMONE S.

A.ILIVRARIA MODERNA

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS

PunO"a em 1881!1

Rua Felippe Sehmidt Ir 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpog.raPhla. EstereotYPla�'encaaernari!o, Pautação, Tra· ..

balhes em Alto Reieuo etc, .

- -

.Yaurt da
Granja

Atenção!

afainada
Zina

XAVIER

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

Oficina

.Aparelhos de Radio� I" RheingantzSó «Koerting, a melhor marca,
Não compre outro aparelho sem O A.Z COS

ouvir, antes, o afamado "Koerting".
«Instal�dora de Florianopolis» C hapéuSRua TraJano 11.

Procurem

I.�2r�e��dOS'timo emprego

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalível para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal ? 658 -

Rio de Janeiro Brasil

- --

Epilepticos
de capital

Este produto acha-se
novamente lançado a

v,....er'da nC':E:j príncípaís ca
fes e restaurantes des·
ta cidade

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

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

constituintes naturais dos nossos intestinos.

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

==D E==
AntonioXavier

LAvA - TINGE E REFORMA CHAFE'U3 PARA
HOiVlENS

.

SEHV!ÇO GARANTIDO

II
Vende-se ou arrenda-.e, por longo prazo, em Floria

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

Mobiliario completamente novo, instalações san.tá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de se reli
rar p,ua tratame.rto de sua saúde, Para informações diri-

jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
LÃN3 PARA BORDAR

1_ Florianopolis.
i:.Biiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii iiíiiiiiiiii!õiiiiiiõiiiiiiiiiijjj;;iiãiiiiiiii;;;;;;;;;;;;..-;;;;;;;;;;;iiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirãiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

nãat m rival. Gral1de sortl-
mente de cores firmes.

Rlleingantz
-

___WWA -

�JlARCAS:
�ERTA! ...
possuidores de radio

A LIC F.:, AMELlA, AU RORA
MARIA, MARINA,

MARGARIDA

A' venda nas

casas

bôasI Tendo chegado ao meu conheczmento que, inclividuo

I sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO�TE'-
; CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala

! concertar, (TENDO INUTILISADO DIVERSOS APA

RELHOS). declaro que tal individuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, somente me respousabilisarei pelos
aparelhos qUe me forem entre _sues pessoalmente.

V. S. precisa modificar o seu

motor monofásíco para trifàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese

ja concertar qualquer aparelho
elétricoê

Então, lembre-se que só a

<lnstaladore de Florianopohs> , a

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

preços modicos.
Rua Trajano 11.

• O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO !

RECEBIDAS �i�R��RtNRf�E..fENTRAL DE 1��� ��.

'I I Atenção I .. � I
I� �

f I Transferíu-se para á rua Tiradentes �
. I

N. S, a casa

L II
" A Preferida"

·

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiii: onde continuará a ate nder a sua distinta freguezia e o

publico e" �·eral ...

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-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 compendíadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal-

,

ma Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

RUA BRUSQuE N. 15

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

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

� VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA! ... �
� Casa A f)l�eferida �

, b A �

CONSULTAS
- PREÇOS MODiCOS

, �� APROVEITEM ! �J

das 10 ás 12 horas Rua Conselheiro Malra N. 100 III � RUA TIAADENTES N. a �
Te���n{OãO Pinto n. 13

F L O R I A N O P O L iS,. � (AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIOSJE TELEGRAFOS) �
--------------� ����������������I .��f��� �������

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

.�
.--'1"-

,
,
,
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GAZETA-I-' jorianopolis

.' f
�,',i ','"

Florianopolis !

de TUFFI· AMIN, & IRMÃOS
que já recebeu uc� formidavel stock de artigos para o inverna

-
••
e aG••eG�e.*�G�$����
� �--------.
•

! Senhoras e Senhorinhas de
&
G Com 9 chegada de estação invernosa precisais conlpr'ar casacos, pelés
:: "costumes e ou"tros vestuarios, para abrigar-vos das intemoéries dotef"Y"po.

!PROCU

e-----.-.�

I A

A nossa jeunesse-dorée compra seus', vestidos na Casl

Tres Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri

gam que as senhorinhas e senhoras dernr.rern na escolha de

I
seus vestuários.

Elas ficam indecisas deante de tão lindasse das e lindissi-

II mos paurões. Difícil de destacar a mais �ela de"t re tan��
Rendas legitimas, Luvas; Ca rteiras,Cintos e Gólas dos últimos modelos,

os "tais usados rio Rio e err) Sao Paulo

Suntuosas, atraentes, seplendidas, vlstcses, excelentes e deslumbrantes sêdas

As jovens ílorlanopolitanas se trajam com apurado gós-

to, porque adquirem suas sêdas na preferida Caaa Tre8 Irmãos,

possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou

tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sínuosidade de seu

�te alia-se a beleza dOS��:. _ __j

SEDAS

CREP MO;\JOOL artgo superior!de
CHEP CH:N Gloria

Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem 1-' rtigo superior
'1EDA LISTADA para camisa, art'go flnissimr
C�EP de seda para camisa, Ultima Moda
:5EDA LAQUE'
Cb�EP d : Seda Estampado moderno
SULT ,NA para Mail aux
'3ULTANE fA para jugo
!...ENGERlE para roupa branca ele
SEDA ESTi\MPAD,L\ para quimono
,\[0 \ ! dern idem, idem, artigo superior! de
í)t<AP DE 3ED.<\. artigo rinissimo de
:>PAU D � GAZEL L '\, sortimento de 18 cores
: <>�p ;"'O'.J') GE, sortimento de 18 cores ce
�QE � :1/\ IrE, .der: de I 1 cores de
Cr:\EP A vlC R, mudcrnissimo
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de

r

10$ Por 7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$80ú
7$500

11 $500
6$500

12$ Por 8$500
6$000

10$ Por 7$000
22$ For 16$500

18$000
24$ Por 17$000
24$ Por' 17$000

14$000
15$ Por_: �11$000

Artigo p,ara a estação de inverno
VELUDO CHI! F
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VEL.UDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELUDO Fil\:O de 90 centímetros de largura
CASACO DE PELE, tipo da elegancia ,

CAPA DE PELE
ENADde diversas de

RENARD artigo estrangeiro de
RENAHD da Alasca de

'

Idem " " artigo fino de
Idem n " "finissimo de
JOGO DE PELE de

60$ Por.
65$ «

38$ «

1 OO��
200$
450$
800$

1:000$
60$

40$000
45$000
28$000
17$000

500$000
110$000

Po 50$000
«rl00$000

« 300$000
« 450$000
« ô80$000
« 45$000

JOGO DE PELE de 70$ Por 50.$01'C

CAPA DE BORRACHA,�ultra moda, tipo 1936
IDEM
IDEf�
CAPA DE HCMEM impermeável
IDEM IDEM

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

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

�O$ Por 28$000
35$ « 25$000
22$ « 14$000
1�$ « 10$000

�or�l·da\ie. e "Ineguatavel STOCK c::ie !a pa.ra o ;!""\verno,
I I I I .. I que fOI recebl�jo recente-

rner\te das praça do RIO e de S. PAULO

E IPE CHMIOT N.22
T�L. ............-FONE 1.401
ORIA.NOPOL

RU

F I

.< <.

(

.....--1:

�t,;'
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nf s ados
natal, os Campeões

Chegam, amanhã, ás S horas,
os denodados rowers catari

nenses, que serão recepcionados, pelo povo,
entusiasticas expansões de regosijo.

.

I; r Crédito espe-

�.Jl�� te
-

� de 3 �:��ntos

r tornam, á terra

Estão se habilitando para ca

sar:-tenente Silvio Pinto da Luz,
oficial do nosso Exercito, e se-

srin. Solilarios! nl orinha Há de Almeida Correa,!vids tarde os rowers de filha do facultativo dr. Carlos
� anta Catarina estiveram nas Correa, solteiros, naturais deste
redações dos jornais e visi- Senhoras e senhores de todas
t

. "

t di - d d id d d Estado, e residentes nesta capital,
aram os pnncipais recan os as con içoes e e to as I a es o G S F'

" ,
- Antonio ornes oares i-

da cidade. I BrasIl! Desejem padroeiros do
Ih d C1' C bo

I ')
o e . Iara .arneiro, am s

casamento. "d' I
PARANAGUA' 6 O P

.

f" I
solteiros e resic entes nesta capita .

•
- eçam In ormaçoes, em enve 0-

ltaquatiá, que conduz os re pe fechado remetendo 700 reis t'HE6Rm UH5

madores catarinenses, zarpa- em sêlos postais. Deseja-s� idade
rá daqui, ás 17 horas. e preterições. A máxima discre-

ção e todo o sigilo compromete-
Compreendendo bem a finali- Sê a Asula 95

dade coletiva dessa manifestação, Rua Duque de Caxias 158,
incumbiu a Diretoria do Riachue- Joinvile. Est. Sta. Catarina.
lo a comissão de festej�s que se

IeüLndesse com os co-irmãos no �������������������������.

s�ntldo de enfeitarem suas

guar'lmções que deverão ser emban-
deiradas com as côres da Liga
Nautica e dos Clubs que obede
cem á sua orientação.

Pretende o Ria.:huelo colocai
nagua 8 guarnições que juntas
ás das demais sociedades farão o

digno escultarnen,o do vapor que I
trará os nossos bra vos campeões, i
A diretoria do Riachuelo so-

I

licita por nosso intermedio aos

remadores do Clube, interessados
em recepcionem os valentes rema

deres catarinenses, que compare
çam á séde social. o?de se

. en-Itenderão com o sr. LUIS Henrique i
Morítz Jr. da comissão de recep-

LIGA NAUTICA DE SANTA

CATARINA

CONVITE

Sabão

"Virgem Especialiàaàe'
de Wetzel & eia. •• Joinvle

'

(MARCA REGISTRADA)

Brasil !';0··"i

--

com

Viajando no Itaquatià deverá retornar, amanhã, a

Horianopolis, cêrca das 8 horas, a delegação catarinense
doo _remo, que se houve nas provas do Campeonato Bra
silcirn do Remo, com extraordinario brilhantismo con-

quistando para Santa Catarina o titulo maximo.
'

Grandiosas homenagens exoressívas do entusiasmo e
do júbilo coletivo, se, ão prestadas pelo povo florianooo
Iitano aos remadores barriga verdes, Campeões do Brasil,

I�ponente .programa de festas foi organizado quer
pela LIga Catarinense do Remo, quer pelos vitoriosos
clube�, cujos r�madoí.es participaram tão galhardamente do
grandioso prélío nautico, afim de mais realçar as home
nagens que o povo catarinense, como sinal de gratidão,
oferece aos seus valorosos filhos, em troca de tão vul
tosa e merecida conquista.

H O rnenageados
São Paulo

uniformizados, no seu galpão, no

em dia da chegada dos valorosos
campeões co-irmãos afim. de
prestar suas homenagens.

S. PAULO, 5 - Na pas-
sagem aqui dos remadores O Clube Nautico Francisco Mar
catarinenses vitoriosos na tinelli solicita o comparecimento
Baía, onde conquistaram brio de todos os seus socios remado
lhnntemente O titulo de Carn res para uma reunião domingo,
peõ :s do Brasil, o conhecido ás 8 horas, em sua séde social.
esport "ta barriga-verde sr. afim de serem escaladas as guar
Antonio Ventura, ofereceu nições que deverão comboiar os

a',3 destemidos nautas um valorosos campeões barriga-ver
Ir uto almôsso, na Gruta Pau- des.

lista, que decorreu num am-

biente de cordialidade e ale-

ção.

o

r

O govêrno do Estado assinou
decreto abrindo por conta do
saldo do emprestimo de .

20.000:000$000. contraído COi".'

a Caixa Economica. o crédito es

pecial de 3,000:000$000 para

aplicação em providencias de
caráter financeiro, no desenvolvi
mento da rêde de viação, em

serviços de assistencia, higiene soo

cial, saneamento das zonas rurais.
instrução' e obras publicas, no fo
mento da produção. na defesa
sanitária animal, no pagamento
de compromissos resultantes de
contratos e em melhoramentos
de serviços estaduais.

o. o vDovA
-.�-----------------------

Cruzada
Nacional de

Educação
Celso RamosANIVERSARIaS

CARTAZES
de arnahã

Encontra-se em FlorianopoJis.
o nosso distinto conterrâneo sr.

Celso Ramos, candidato vitorio-
50 do Partido Liberal á prefeito

Regista-se hoje o amversano

natalicio elo sr. Jacó João Jose,
sacio da importante firma Jorge
Salum S. A. desta praça.

de Lages.
Assinalou-se c ntem, a data ani

versaria natalicia do estimado con

terrâneo, jovem Jairo Pereira, ati
vo empregado da agencia da im

portante companhia de transpor
tes aereos Condor, nesta cidade.

OUTROS t?ARTEm

HABILITAÇÃO

Dr. Luis Quadros

Em onibus da '\uto Viação
Catarinense chegaram ontem 03

seguintes passageiros: \Valfrido
Miranda. Rubens Miranda, He�
tor Asserino, Jaime Fantes e Pe·
dro Panes Phillipps.

S��Ã���RCf.Àt:
ESPECIAUDADE t'iJ, _.. . .,&>V

• __ ....!1�

conserva o tecido da roupa
E

'�.

..
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