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o brioso
Nepom c

R�O, 9 -- o senador Pacheco de Oliveira,
ern substancioso parecer, considerou consti
tucion�1 o pedido de anist�a, reclamada pelo'
general do Exército Nepornuceno Costa.
A intervençãa no

ranhãe

c tarine
Costa

Re ��(fJ&ti
i

,

,

,

rc

'Companhia de
Comédias Ira

de Alen-

ral

Bebidas Nacionais eExtra
geiras só NO
CAF'E JAVA

e:l AlI
:� no

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschcal

f�isiDlas me
ta--alhadoras
para CD exelr ..

cito

ANO

Propríetario e Diretor Hesponsavel JAIRO CALLADO
----------.------- -------------

Ii I Florianopolis, \Terça-feira 9 de Junho de 1935 r NUMEHO 534

a A�emanha cerna

car

Farã amanhã. ás 8 horas,
• na moderna e excelente ca

sa de diversões Cine-Teatro
'Pcx. a sua prirnlére em �'10�
rianopolis, a conhecida Com
panhia Nacional de Come
dias Iracema de Alencar.
Visitando-nos por iniciat -

va dos infatigaveis proprie
tarios do Cine-Teatro l!ex�
a aplaudida cornpanh a '(,.:i.'

iral, Iracema d-: filct;cel", 1'·
vara a cêna, durante ? sua

breve per.nanencía em '105·
sa Capital, várias peças no

. ��enêro comedia, de autores

I nacionais.A estréa será feita com fi

peça em 4 átos-Onde estás,
[elicidaae», do festejado tea
trologo Luís Inglesias, e que
teve, na Capital da Republi
ca, 120 exibições consecuti
vas.

Iracema de Alencar e Ar
mando Braga são as princi
pais personagens do magni
fico elenco.
Iracema de Alencar, des

necessita de apresentação,
basta dizer-se que é uma

primorosa artista brasileira.
Armando Braga é o comi-

co cheio de graça e espirita
da Compatlhia Iracema de
Alencar e, tambem, um gran
de comico brasileiro.

-------- .

RIO-7-0 representante das
rabIicas de pistolas e metralhado ..

ras, sr. Herculano Coimbra, �olici
tou ao ministro da Guerra recon

sideração do despacho exarad<.l
em sua proposta de fornecimento I CARTAZESde 3.000 pistolas metralhadoras DO [") IA
ao preço de 4JO$000 e que lhe Iseja permitida. a remessa direta-, CINE IMtlERIAL '. 7 3Óm"�nle da f,.bnca de um exemplar, h b b f.l' a5f '

fi d
.

d I d oras, um so er o 1 me ar-wfsta !li e ser examma o p� o e· G O'B
.

Cpartamento competente.
com

leor�de l
flen - ora..

S I· d
. . [tem e em al e.

o UClOnan o a petIção, o mI-

I nistr.) da Guerra proferiu o se�

guinle de�pacho: «AutQri20 a iro·
portação de um exemplar da me·

tr,alh�.dma em apreç0 sem a mu

mção nçceo�aria ás experiencias
(4.000 tli'os). bem assim. a rea-
l - i '.

JHzaçao ueo·tas eXi .en;:!nctas pt' a
Diretoria do Mareri,d Edico, sem

comprO!Di�50 algum».

Heal.za-se hoje, ás 19,30 ho
ras, na séde do AV3.Í F.C.,impor
tante sessão do ,conselho diretor
da Liga Náutica de Santa Cata
nna,

Por nosso intermédio é solici·
tado o cOlIlpa�ecimento de todo� Dr Pedro de Moura Ferro.
os Jiretores, bem como dos re·l Advogado
pre�entante5 dos clubes filiados. Rua TYdjano n. I (sobrado)

Embarcou para ali a w.��.

jOI� Carneiro deMendonça

CINE REX, às 7 e 8, 30 ho
rag, em ultima exibição, - No
ritmo do jazz, com a formidavel
orqu;;stra d� Charles Buddy Rog�r5.

CINI:. ROYAL, ás 7. 30
horas, em reprise of:ortuna, _
Cái, cái, balão, uma película do
EJdie Cantor, excessivamente
hilariante,

CINE ODEON.. ás 7,30 ho:
�,l$, O li'ont in]Jl7ivel, Ilffi dceITO
real de grande sensa�ão.

RIO, 8-0 major Carneiro de Mendonça, nomeado
interventor federal no Maranhão, seguiu ôntem de avião
para ali, afim de assumir seu posto.

Nas rodas politicas, causou surpresa a il1tervençãofederal naquele Estado, de vez qu��ador Iôna
eleito pela Assembléia Legislativa' por quatro anos.

Ha quem veja na manobra agora, I vada a efeito
contra o governador do Maranhão, o sinal dos interesses
em jogo para a próxima sucessão presídencia'.

RIO, 8--Co�tra o átq do govêrno federal -decre
tando a ir te 0\ e ção no ,'Yla�anhão e a nomeação (to ma

jor Carneiro Mendonça, o gq'vemador Aquiles Li-bôa, per
intermédio do seu advogadç, dr. ['efcira da �:il\r2, r,,(jw-:
reli á Suprema Côrte um m�I1�é1dO de �egur�.�� !
In1 i.')' O'· I�&�'� !Mt., n AI'�'I- rei''1 jJ;,,z�?," j9 e� Jt,." t"',� II. '�Oi � w &1" � i-i � .....}'i .; ;�' � �j iI'
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RIO, 8-E' o segumte o nrojéto apresentado á Câ
mara pelo deputado catarinense Diniz junior.« Os estados
maiores do Exército e da Armada, cada um dentro de cir
ci.110 de influencia que lhe fôr outorgada, manterão cons

tante entendimento com os poderes públicos, por meio dr.

agentes de ligação, afim de que nenhuma concessão terri
torial, de colonização, de desvio de aguas públicas e la
nas ou organização de empresas ou conpanhias de ex

ploração de serviços públicos'] e, de indústrias (siderurgi
ca, de cornbustiveis, aproveitamento de quédas de agua,
de transporte e outras) a que se prendam interêsses da

segurança e defêsa nacionais, sejam dadas ou consenti
das, sem sua audiencia e parecer.v

RiO, 8- Finéllmcnte foi assi·
n3(10 hoje no IUmHféllÍ o modus

• V·':T 'ndl' ,-' --I -} li ,t B _e.,i I

I �"'-' � � �Lm{�,_
( � ...... ntrc

bO' ,

1.'..:0.1

II e a ,�\,(Ir.aY.,J;'l, g'l:� a nra no-:
I • • 1

vas r er- P ct vas .io , comercio eu- I

tre o, do s paízes.
f.-;tre os produtos da exp' r

tação 'jU:: pod�Tewos remeter em

granjlc: escala fl. ara ali contare-
I l f' I r.,
S� 'j {a e, o 'i�OQao I?; o ;í'.CilU,

1 Pelas notas trocadas. a, ,bos
países garan,em r=ciprocarnente a

clausula da racão mais lavorccida.
Os jornais -acentuam o incre-!m-nto das nossas relações c crner

ciais com o Reich, o que ne

ces.ita de rnateria prima,

� L
BARBARAI\1ENTE ASSAS
SINADO'

10 I s: PA�LO, B-Na rua Ve- infdiz russo despido e morto no
nancio Aires n. 125, na ViI<I chão, junto ao leito.

�����������"""""�, '''''�_"",.".,��������--��'�-�'��" Pompeia, fica instalada a empre- Chamada a policia, foram ini-

ind i Bt itadDS Como a rié�. �a de industri.as de tape'es. N·) ciadas as primeiras dihg'=ncias,
� • tund,), da fa�.r�ca, em um" casa -Je t-::ndo a ,écnica policial encontra-

tas do cr""'éda verm elho m�delfa, VIVIa, o russo Fdipe ,do na palte de fóra da rcsiden·
Llpa�ow, de, 40 anos, sacio in-, cia àe Fdipe varias pegadas na

.
_ _" .

."
dustnal da fIrma. areia, que talvez sirvam paraPartuao amanha, presos, para a Capital da Repubhca, dlVl- Essa madru' d F 1;.. f'· J ·r·

. .

d I d F d· F d T • R d 'r
' c J'l a e.,p', OI l']el1t; lCil.r o cr:mmoso.ament':: esco ta llS, os sr. re enco reu.n , Jose • I) ngu::!s l' onseca, ví�im" d, t'm a'" II t' S .. ,

I 1 r

F I'.

d V·I
.

G,'d
.

d·
.

ri ç I ' ... ,c, "a; I) a ,HOS, no g ..Jnao fuClo faz crer, . e ip�}'ernan o 1 en e Antomo "Ifl o, ln Iglta,�o:5 como pro.essadores I "·'q'I°0J q lort d, t ° I" "d 'I d dd 'd'
. ,ii" , \... " ,.r. o on e óe encoo Li- .01 ntlma .; um::! Cl a a, te!'} o

e 1 eals comUnIstas. I va m�
.' ::l .

l'd
. I

,

' ..,rr'Coc!o sem que plV '�S8e os a:iSJ.5Smos )all o na Janela e

� fAá ..O R. iu IGatu ��o
1 C�C'lP,��. I s�n�a, dos assassinos atirado. contr: a vitim� g.uando

_! .A, U & lou pyJlr S0\..Otro·,. a ro,�sma abnu a refenda lanela,
O gel. F lares

d. It
'" Pela ma'lhã, Alexandre Bor-I·

'

da Cun��la e a a estirpe nesc+', operario da induitria, tn-I DeseJ� �onCettar O
controu a janela do quarb de Fé" seu radIo? Procur � o

'ipe entre ·ab�rta e, olhando pari:, s�. BOllzon) á rua Felippe
o interior do aposento, divisou o Schimidt n. 20, que será ple

narr_ente satisfeito.

Seguirão para o

RI0-8--0 governador do
Rio Grande po Sul,general Flôres
da Cunha, está sendo espervdo
nesta capital entre 20 e 25 do

Náutica
de Santa

ROUBOU A CARTEiRA
DO PRESIDENTE DO
PERU' E 200 CONTOS

BELO HORIZONTE, 8-- �tJão
do batedor de carteiras JesU8 Bar- I

f"©�egoverna 'ar raote Saldanha roubou, ha tem-
'�'

ba fano Pcl°s,odo, presis�e'1t� dasRepublic&.,....".. o ! eru, sr. ancncz erre, uma

IFiA' A SIAO carteira contend,) mil pê50,. Aoo- :':1 '·'�Tt,V.DE.C, 8-0 mI
PAULO' ra, prêso aqui, dedarou éle, "'ao . j,if\.J ;;;terÍ.u clt 17.·zenJ3., sr.RIO-8-0 capítão Jurací I delegado que o j:Hendeu, 1ue não }?'3ys ív1cLw, t1c:chw..l CU" oro.'

Magalhães, governador da Baía, estava roubando na cidad" por vern-' tl'n'" r' l'd
I.

y

l
'o

, • , "
•

u,. v "a :..C(;i)j o vanos (nere-

�heg.ara aqUI no �roxJmo dIa 15, ser .esta mlllta p�q�cna para Ia-I eim. .,ento"s de .é'"TJpres,::imos mas não
�egum�o

. p�ra Sao Paulo onde r�piOs de sua estirpe, d=zendo aceitará nenLl!ll1 ror esb,r emt:onferenclara com o governador amda que os "l·<;tant�s a' Ex�o' CO.'dl"')�S d '. d ..' >
�

••

l' .... _ \. 1--". &- )- ..... ç íe p.r) cr (-', npru· la"

pa�hs�(I sr. Armando Sales dt slção Farrouplba lhe ffilc]eram d'J5 "s.;:us oumromissos tantoOhveua. cêr';a de 200:000$000. internl's como e;ternu<.
. \

corrente.

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Programa de transmissão ra-

. . ".. .
diotônica especialpara a A-

HiV�andel fechar todas a.s sedes lntegrallstas porque os "caml- merica Latina
sas-verdes" desrespeitaram o regime e o presidente da Re Terça-feira. 9 de Junho de 1936
publica">..declara s. ex--Evttando repetições dos fàtos ocorri
dos em Santa Catanna-v'O Paraná é o Estado onde ha mais
liberdade"--" Beiíscão em couro duro., " ..-Um pouco de poli-

tica geral "'� A situação administrativa do Paraná

Faço referencias sôbre o mo--

Enquanto a chuva não pára, mento politico geral no Estado. S.
vou aproveitando o ensejo e con- ex. me interrompe para dizer:
tinuando no palestra com o sr. - «A situação geral da politi
Manoel Ribas. S. Ex. continúa: ca no Estado o senhor como qual-
--Como os parla-vozes inte- quer um bem 1\ conhece. Fale o

gralistas prosseguissem a insistir, senhor com qualquer cidadão pa
repeli suas ameaças para evitar a ranaense e êle lhe dirá sôbre a

repetição dos fátos ocorridos em minha atuação. A minha preocu- L e I- I a- oSanta Catarina. No Estado vizi- pação é o trabalho e dela não

nho, como todos bem se lem- me afasto. E é com o trabalho 5 did I 'lã di
b I h

.. erão ven I os em euao, no II
rarn, e es c eparam ao auge, que consigo amenizar os choques I O ' 19 h á R Anit

tendo se apossado de algumas oo!iticos e poder lutar com os t
G

' .abs ld' 53oras, .

ua rOl
a

municipalidades. Eu, como go-' .. an a I , superiores e mos

paranaenses para maIOr progresso moveis de «Pau selim amarelho»,vemador do Paraná, tinha sôbre do nosso Estado. Nunca me dei-
d d E d Para quarto, sala de jantar, sala de

mim a guar a e um sta o e a xarei absorver pela politica, com

b d visita, todos guarllecidos com espe-
o rigação e fa1.:er cumprir as prejuizo para a administração do
leis do país. Nada mais poderia meu govêrnoJ>.

lhos de cristal, ovaes.
d

f d I Tapêtes quadros e miu ezas.
A minha primeIra pergunta nRo azer, o que cortar o ma, isso Aludo então á situação finan- A casa está aberta todo o dia

T'o'de ser outra: sobre o fecha- com o fechamento das sédes da cel'ra O sr lI."a I R·b .,
'J • • lU noe 'as, que)a do Leilão.
mento das sédes integralistas. Os A. I. B. Cessados os fócos da� se resolveu a esperar passar a chu- 20. Casaca: Os gaúchos caro

meios «camisas-verdes» estão agi' agitações eu poderia impedir seus va, convida-me a entrar para o mos débitos. No banco, temos di-
regam. 'Sorro extrema e Casaca

lados com tal resolução do gover- efeitos». seu gabinete privado. No meio de nheiro para as despesas do rea- arremata njagnificamente, assina- ntervenções
no. E par3 expl�car o seu áto, u'a massa enorme de papeis, s. justamento e pagamento da:> divi- lando o segundo tento para o Rio FI :luis
o governador Manoel Ribas co- «O PARAN t\' E' O ESTA- ex.tira um dela e me fala: das externas. Isso indica que a Grande aos 23 minutos. Novos e

Hands

meça dizem·lo: DO ONDE HA MAIOR -«Sôbre tal assunto,limito-me nossa situação financeira é bôa». calorosos aplal1sos.
Córners

-Os Integrali'itas, aqui como LIBERDADE» a mottrar-Ihe essas cifras.Em qua- Tenho os informes que me in- Off-sids

em todo o Brasil sempre tiveram tro mêses, jà arrecadamos, só pe- teressa e vou me retirar. Agrade- 30.'Russiuho: Russinho, rece- Penaltis

a mais ampia liberdade. Isso, da- -E uma coisa eu quero acen- las coletorias. 16.150:8a2$000, ço e me despeço do governador. bendo um excelenie córte de car-[GUaISda a benevolencia do sr. Getu- tuar: O!Paraná é o Estado onde importancia essa maior que a ar- S. ex. retorna à sua lit:le, enquanto deal, conquista, debaixo de yi- �8 C01\JTOS DE RE'IS
lio Vargas. E assim eles· traba ha maior liberdade. Dentro da recadação de oito (8) mêses no eu desço as escadas do Palacio brantes aplausos, o golo do empate
lhavam comnletamente isentos de lei, todos aqui trabalham e têm ano passado. Além disso, não te- Rio Branco. aos 31 minutos. I O jôgo rendeu 68: 186$000
-_�����������_���������������������������T.

IjVISITEM "A CAPITAL."! i
II E!egantes e lindamente padronadas roupas paI d crianças, possuindo variadissimo
�I e abundante stock
ri Artigos para homen& na casa A CAP.ITAL, nas dua$ esqu!nas da rua Conselheiro Mafra com a TI ajano

,I OSCAR CARDOSO
II.����������--------����������������---

o governador Manoel Ribas fala
-------------------------------------

momento politico do

Paraná

CURITIBA, 7-0 brilhante qualquer ação por parte do go- ampla liberdade. Na vida priva
jornalista Fernandes Goroes da vemo. Mas, eles começaram a se da, um cidaÍão ofendendo a ou

Silveira, obteve para o vibrante julgar uma força im encivel, e co tro, irá receber no esquina o cas

irmal portoalegrense <Diario de mo tal, a fazer ameaças de der- tigo de sua insolência. O govêr·
Uoticias» a seguinte entrevista rubar tudo e de tudo tomar con- no, o ofendido, tambem, têm o

com o sr. Manoel Ribas, gover- ta. Para eles, não parecia exis- direito de exigir satisíação dos se

nador do Paraná: tir mais nada. Diante desses fát.:ls, us agressores. Como se diz, -a li-
«Tem o Paraná, ultimamente que principiavam a tomar um novo berdade de cada um vai até on

ocupado um certo lugar de des- carater, e zelando pelas nossas de começam os direitos do pro
taque no cartáz politico nacional, instituições fui obrigado a pôr ximo> ,

(iante de fátos que, de certos termo a esse estado de coisa». Vou me impregnando o mais
t rr-pos pala cá, se desenrolam que posso das palavras do gover·
aqui numa sequencia importante, «OS CAMISAS-VERDES nador e procuro não perder o

de molde a interessar as aten- DESRESPEITARAM O GO- fio da fala.
cões brasileiras. E tanto mais na- VERNO FEDERAL
tural, maior interesse nutre o Rio
Grande, já por suas proximida- O governador faz uma pausa,
des geograficas, já por suas tra- para logo prosseguir:
dicionais relações fraternais com -Mandei fechar todas as sé- E fazendo pilheria, o governa-
o grande e futuroso Estado sulino. des integralistas porque os cami- dor diz:
Ainda recentemente, caso que ses-verdes desres�eitaram o regi-j -«Como você sabe,lá no Rio

continúa na «ordem do dia, o me e o sr. Getulto Vargas. En- Grande, beliscão em couro duro
[echarnento das sédes integra istas, quanto os seus ataques se limita não adianta. O:> ataques que me

r ar ordem do governo estadual, vam ao meu govêrno, pouco li- fazem não me atingem. Não ligo.
retumbou grandemente, pois tal 1 guel. Mas todos nós, devemos E' como disse e repito: beliscão
Iáto vinha exatamente após gra- obedecer ao presidente da Repu- em couro duro não adianta.»
,'(;:S acontecimentos desenrolados blica e não podemos admitir que Essas palavras são motivadas
tem Santa Catarina, que tanta ce- alguem o desrespeite>. pelo fáto de um presente, aludir
leuma levantaram. Isso despertou aos ataques da imprensa camisa
o interesse geral e em especial «REpELI AS AMEAÇAS verde a s. ex.

do repórter. PARA EVITAR A REPE-
. TIÇAO DOS FATOS OCOR- UM POUCO DE POLITICA

NO PALACIO RIO BRANCO RIDOS EM SANT 1\ CATA- GERAL
RIN 1\»

«BELISCA0 EM
DURO ...

»

COURO

\ I

I
j

1

Foi com o intuito de poder
intorrnar ao OIARIO que fui

hoje pela manhã. ao Palacio Rio
Branco, afim de entrevistar o go
vernador Manoel Ribas. Abordo
S. Ex., que já se preparava pa!a
sair. Entre a chuva que caia im

penitente lá Ióra e a impertinen
cia do repórter, o antigo prefei
to de Santa Maria prefere esta.

f,.f;i ::!e-me solicito. E satilazen
do as necessidades obrigatorias
do jornalista, o sr. Manoel Ribas
falou.

O FECHAMENTO DAS SE'
� ES INTEGRALISTAS

, . '{' .........;, ...

.' �:'�7·t'$··;..' "'�,:.

/ ..

Executa analises para eluci- Cariocas

__d_a_ç_ão_d_e_d_il_lg_n_o_st_ic_o_s__ I
Gaúchos

Ente italiano
audizioni RSB
diofoniche
E. I. A. R.

Estação da Roma 2RO. de onda
curta m. 31,13 igual a kc.

9635.
hora do 'Rio de Janeiro 20,20

Anúncio em italiano, espa-
nhol e português.

Marcha Real e GioVinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de uma bréve co-

média de autor italiaoo, interpre
tada pela COMPANHIA TO
FANO-MALTAGUATI.

Canções romanas? toseanas pe
la soprano Miriam Ferretti.
Noticiário em espanhol e por

tuguês.
Marcha Real e GifJvinezza.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUn!ca médica de crlan·
ças e adultos

Consultas diariameute das

4 haras em dianie

Consulto rio: Rua João
Pinto no 13

FONE-1595

R<!;iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Curso de espeeialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

J la eiro

.... '",.\

SEM VENCEDORES
a primeira da n\elhar
das três entre cariocas
e gaúchas ..

PORTO ALEGRE-8. Ver
dadeiramente imponente o aspé
to que oferecia na tarde de ôntem, Os gaúchos continuam atacan
a magnifica praça de esportes do do. Sorro, recebendo um passe de
Grêmio Esportivo Força e Luz, Cardeal, atira. A pelóta bate em

com todas as suas vastas depen- Nariz e Fogo entra oportunamen
dencias ocupadas por uma multi- te assinalando um belissimo ele
dão de 25.000 pessôas, vibran- gitimo gôlo, aos 25 minutos, que
tes do mais sadio entusiasmo e o juiz errada e injustificadamente
patriotismo. anula, provocando veementes pro

testos do quadro e de toda a as-

TENTOS ANULA::::>OS

INICIO DA PELEJA sistencia.
Registre-se invasão do 'campo

e a policia e as autoridades des
portivas depois de grandes eslor
ços, coeseguem acalmar os ânimos
fortemente agitados e restabelecer
a órdem.

Cardeal, 'centro-avante do Com
binado Gaúcho,'movimenta a es

fha ás 15,30 horas, dando ini
cio, assim, ao grande e esperado
prélio,

OS TENTOS CARIOCAS
Assim, o jôgo se conserva sus

Os três tentos cariocas Ioram l penso por 5 minutos, durante 03

,marcados durante o primeiro tem- quais a assistencia protesta contra.

po, da maneira que se segue: a injusta decisão do juiz, que é,

Ir:' 'ii Z· todavia, mantida.
o. rei iÇO: arzur mtercpeta Alé d t f I dI P km es e, oram anu a os poruma pe ota e passa a ates o r- d' d

.
'.

Leonid l'h [rmpe rmento e seus autores dois
que a envia a eom as, que a , h f'

'
.

devolve incontinente, Patesko tenctos dgaulc os =. por Sornnho

F
. .

d
e ar ea e um canoca marcado

centra e ert.ço arremata entro F 0I' tdI'to arco de Penha, assinalando o
por er IÇO, o os no

.

tempo.

primeiro tento da tarde para os

cariocas, aos .5 minutos de jôgo,
OS QUADROS DEGLA-

DIANTES

Oscarino
Zarzur,
AfonsGl

20. Patesko. Zarzur anula
um avanço e passa a pelóta a

Carvalho Leite, que entrega para
Feitiço,· que por sua vez córta pa
ra Pates\co que está actuando ma

gistralmente e que aos 29 minutos
de jogo aumenta para 2 a conta

gem carioca, recebendo aplausos.
30. Zarzur: Zarzur recebe a

pelóta de Patesko e de longe ati
ra forte marcando o 30, gôlo ca

rioca aos 32 minutos de jogo.

Gauchos

Penha
Luís Luz
Miro
Sardinha
Nestor
(depois Oradim)
Risada

Cariocas

Panelo
Narís
Italia

Sorro Orlando
Russinho Carvalho Leite
(depois Eugenio)(depois Leonidas)
Cardeal Feitiço
Fogo Leonidas

3 Tom Mix (depois Nena)
O I' (depois Casaca) Patesko

MOVIMENTO TE'CNICO

Gaúchos

RESULTADO DO lo.
TEMPO

20. TEMPO

OS GOLOS GAU'CHOS

13
4
14
7

Os gõlos gaúchos fôram mar

cados no 20. tempo, da maneira

seguinte:
lo. Fogo: Cardeal leva a pe

lóta, desvencilha-se dos zaqueiros
e córta pua Sorro que centra e F0-

go entra oportunamente, abrindo a

contag.n gaúcha aos II minutos,
debaixo de calorosos aplausos.

Defesas
Intervenções
Fouls
Hands
Cómers
Off-sid�
Penaltis
Goals

12
6
6
1
6
4
O
3

Cariocas

Def'!sas

..

(

I

.'
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.<\ GAZETA-Florlanepofls

I

I �ccacio Mo-

I·
re I ra tem seu escríp-

110' !O de advocacia á rua

Nis:onde de Ouro Preto

n. 70. -- PhOI F" i 277 --

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

.

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

-�--�---

\ tf. f'adro de Moura Ferro I
i
I

Advogado

Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
I� Dr. Renato

==Barbosa
ADVOGADO

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

Imados para o interior.

I Dr, Aderbal R�
da Silva
Advogado

�ua Cons. Mafra, 1 O (sob.)

I Fones 1631 ..

129:_j
Médicos
1-----------------,

IDr� Ricardo IGottsrnann
Ex -chefe da di nics do Hospi I
'tal de Nürnberg, (Professor!
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em Cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO·-·Rua Tra
: ano N. 1 e, das I O ás 1 2 e

: das 15 as i 6 J J2 horas.

I TELEF. 1.285

i RESIDENCIA- Rua Este-
I

ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

Indica:

PA6AHQO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Prevíoôj, ala.
Prazo Fixo g'l' ara.

II

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

PRIMEIRU E monco JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

�nunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar,des vendas �

ma iores lucros

í j--
--

r

I Dr.Arrnin.o Tavares I
I ���� ,eiai1I\ih� em mi)If!�Ua!5 de

) GAJ.GANTA-NARIZ -QU

./
':==> )S-- CABEÇA--PESCOÇO
(F, rmaào pz!o E'aru!àaae à�

C0.eL'rina üc �niv�I'5iaaoe 00

I
\10 oe Janeiro. Ex-interno,
por :onrurso, 00 Hospital ae

I . �ro .to 50e orro e ao Assisten-
cio lublica 00 Rio õ

e Tanelro.
Cor alguns anos oe pratira nos
se' ulçns zspaclullzuõns no Pro
TI" .sor 50nson, no Rio ae la
r zlro-vnc Pollcllnlru oe Bdafo
"0 -- no Hoepltnl 52 5ão 1oão
L30tista ao Lagõa e 110 Hospital
'5affré--6uinl e).
Chefe de clinica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz) cabeça e pESCOÇO
':0 Hospital de Caridade

1 de Floria. opolis.
I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIOENClA Hotel La I' Porta-·Fone part:cula r 1246

Caixa Postal, 43

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

fLORIANGPOLlS

Java

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

Prisão de ventre?

Purgoteite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

Aparelhos de Radio? rRheingantzSó «Koerting, a melhor marca./
__ o

�ãO compre outro aparelho sem O AZ OOS
OUVir, antes, o afamado "Koerting".

_c

«Instal�dora de Florianopolis» ChapéuSRua Tra)alo 11.

Procurem

I��dor.
Epilepticos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
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

RECEBE DEPOSITOS

o motivo da venda é )er o proprietário de se i eti-
rar p'tra tratameoto de SU'l Séúde. Para informações diri-

I
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.

LÃN.3 PARA BORDARFIorianopolis.
=-iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiãiiiiiiiõiDiiiiiü__õiiiiiiiiiiiVimiiiii__iiiiõí.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii�- n ã l t m rivaI. Grsl1de aertl

I mente de eeres firmes.

�JiARCAS:

V. S. precisa modificar o seu

motor monofásico para triiàsico
ou fazer novo enrolamento? Dese
ja concertar qualquer aparelho
elétricoê

Então, lembre-se que só a

<lnstaladora de Florianopolis», a

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

iji�������!i������������-
Rua Trajano lI.

------����.

�
�
I

I

'i���mI� Atenção! .. �

I� -.- -

r I Tr-ansferíu-se para á rua Tiradentes
! I N. S, a casa

O'timo emprego

Ensino gratuitamente o

modo seguro e inlalivel para
" a cura da EPILEPSIA.

l
Cartas para o dr. Buchmann.

, Caixa Postal ? 658 -
I Rio de Janeiro Brasil

Ab tA iMMMiM w",*.J1

Rheingan'lz
-

Dr· Miguel
Boabaid PA'CHOAL. SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

PunO.oa em ISse

Rua Felippe Schmidt rr 8
l'alxa postal 2Z9 Tel. auto 2004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

de cl�pital

ALlCF:, AMELlA. AU RORA
MARIA, MARI NA,
MARGARIDA

A' venda nas
casas

bôas

Clinica Médica - Doenças
de crianças

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

Consultas:
das J 5 horas em diante

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

Mobiliario completamente novo, instalações sanitá-
rias etc.

L.ERTA! ...
Srs. possuidores de radio

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, individuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala
concertar, (TENDO INUTíLlSADO DIVERSOS APA
RELHOS). declaro qu,;; tal individue não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

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

O RADIO-TÉCNICO
J. Agê

Tvpographfa, Estereotypla
encaõerna..ao. Pautação. Tra
balhos em Alto Releuo ele.
- """"'"'"

RUA BRUSQLE N. 15

A ......FERIOA

� -
... ..,. �

to ''i;'

) 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 50' QUE PECHINCHA I ... �

� A Casa A Preferida �� ·

APROVEI""rEM ! �
g � ��

:n.. ��;� RUA TIRADENTES N. a ��

I r. (AO LADO Df. DIRETORIA DOS CORREIOSiE TELEGRAFOS) �1
�'1

------� ���!P��!!!'��!!!!!'!!!!!'!!!'��!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!���������� ��������� �����{�
<_:�- }
.-. _.- .._

Atenção!
Yaur't da

Granja
afainada
lina

Este produto acha-se
novamente lançado a
ver,da no�; príncipaís ca
fés e restaurantes des
ta cidade

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

Este produto é recomendado 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

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

Ultimas edições da
.LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.IVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

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 cornpendíadas de Leg. Soe. Brasil-por Djal

ma Rio Branco

Oficina XAVIER
==D E==

Antonio Xavier
LAVA- TINGE E REFORMA 'CHAPE'U3 PARA

HOMENS"
.

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100 .

FLORIANOPOLIS

onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico e.r "Yeral •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��������A�a�t�������r���na ��IFiliaes em: Mostruario pern"'lsnente em Cruzeiro do Sul

Seoção (:le Secção de Secç�o de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tJétra terno. FERRAGENS: MACHINAS:
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 banas. ferragens para portas Machinas para Iaoeíro.,
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ara4os, \�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. tsLnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, Motores �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrícos (;'
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para' transmissões: íxos,

I"
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �m Empreza Nacional de l"-lavegação "Hoepcke"--vapores "Ca(� Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita 'VI a ria" _. Fabrica de Gelo "Ri ta M a ria" - Estaleiro

.

Arataca" �=�vavÀVA.V.J7Â������À�J����������������VÃV'A.VaV�'

!'
..oo.....

r-;.ormidaveis Icriel•• pr.prl••, Ires .eze. 1.;.-'
"ii;' por semana, todas as segun- �

I")..i.,- das, ter�,11 8 Il?xtas-felras, t;'��
..- @J,��

6-
a Extração com globos de cristal. t�

�t A ��E_��-r.�,..máX I. nêa lisura � honestidade, pois, os ser- f1.J
teloi são presenciados palo povo.

�
-------.- A. ·�_ I

t::·���G�•••--- ---e--
-- �eeGD����D

.

�,

e Cozinha
, •

Go••••oo.e---------. oo�•••••e(� G
SOBRE A DIREÇ}ío De PROPRIETARIO

•
D I� , RUA FELIPE SCH�VlIDT N. 1 G
.. " ., iI FLORIANOf'OLIS G
eJ .Compaflhia "Aliança da Baia ••oee ce,.
• o

1����F�U�N�������D�A�-�E�M���m�a���;�o��-��a�_: �_Q�_H�
: : «i Vai construir? cI

Seguros Terrestres e r\7�aritimo [�� � �

� �m��
v

o Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil f� f���)g� eGo:� g gltl.i Siga o nosso c.onselho: �CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 � �

RESERVAS .\AAIS DE 38.000:000$000 G MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM.RECEIT AEM 1934 18.170:403$540 ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO.
PROPRIEDADES IMOVEIS 13..196:912$949 CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOtJS OU
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 TRES CONSIRUTORFS DE CONFIANÇASINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 f�

Confie a execucão de seu projéto
Áp'entes: Sub-Agentes e _Regul�doreg de �vfai'1a® 16m �á um bom arqultéto, foinvile=-Xa;ier Schenk

C=D Brasil, no Uruguai e nas prlm:!país pr�çaS!i e8�rdSnijtl'ks:\s. Lages�HossJnah Ne.esESTAMOS EM ÓTIMf\S CONDIÇÕES PARA LAgentes em Ftorianopot is : aguna-Frar,,::<.co Chagas Ma-� NOS "ENCARREGAR DESSE SERVIÇO chad.

�.' Campos Lobo � Cía, G P d' Mafra-Pompilio Claudio� ...... �. r-eooe mo ICOS N� � ova Trento-JoãO José Arch.
G Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. '19 � Orleans-Edg,.r Matos

• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICD ALLiA!vÇA �� Treska J r. & Motta" Porto União- Hem,jnio MiJe.
�@

Escrlt
I' � � ., � fORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO RSIo JdO Sul-Aristides Melo

�;� serl oras em il..s<agUi"ia. e �ta.jal G DE JANEIRO ao oSé-Josi Sosta Vaz .

� � F):0,
_ •

'�.'f)). a_o Francis,co-Guaracy Goerre'QJt
; Sub-Agentes em Blumenau e Lage�; ;; �:; Rua Felipe' Schmidt n. 2 ; 5�?JoaqUlm--JoãO Palma

� � �� 1 i Tl]UCaS-Os'I..ld Ramos

tJ•••••o�e�-----U-----tJ�*.�O.�•• G...fjt).-------.......
'lubarão- -k�uim FfUIIeQ

e���.o.. é $e�Ge���

•
t$
"
•
$

�
��
�
�i!.l
'é�..,.

Agencia Model�na de Pu .. I
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo GovE�rno

G
Federal e possue a carta patente n. 112

�:i

Especialista
em rrro l« sttas
da bôca

AGAZr;�DIARIO INDEPENÕÊ«
lledator.Saoret.rlo:

Oslyn. Coata

COlaboraç.�oS

Nao aerá devoloiJG o erlrN1
pubiicado ou não,

O conlUito exprulO cm arf..

'0 de coilaboraçõo, mesmo di
citada, não implica em re3pon
sabilidade ou endÔ3SO por parle
dfl Redação.

Assinaturas
ANO ��$OOO
SEMESTRE 24$Oc.
fRIMESTRE l2$�
MES q�
NUM. AVULSO $�
ATRAZADO $3�

A COI respondencla, bem COflN

os valores relativos a08 QD
nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redaçio, Admnlstra,lo
• Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51
FODe, 1.656

Agenlee-corr.apondent,s
Porto Alegra - Dr. Ar,..

Botrini
Curitiba-Petrarcú Canado

()ONSULTORIO: Extra «;ão sem dôor

()ONSUL'i'ORIO:

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Ivaranguá-Jaime Wencltauseli
Anitapolis-Anibal Paoo
Angelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumooau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedco Torres
Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa ,

Creschena - Dinorah Alvea
Caminha

Especialidades APERI ! IVOS E
..�-�������� SAl.GAD OS

em:

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
ÇOS MODICOS.

todul os Eslado;

.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
... .>

\

C .AZETA-l<[orianopolis
�---------------------------------------------------------------------_.--------------�--�-------------�

e�. G------a 0------$
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I Senhoras e Senhorinhas de Florianopolis !
G
o
e
o

I PROCU�AIG
G
o
•
�
•
G
•
�
�
tI
tri
a
�
�
�J
+it�
fg,
li
•
o
•
•
•
.8
• Rendas iegitlrrl8S, Luvas; Ca rteiras, Cintos e Gólas dos últimos�rnodelos,

os inais usados no Rio e em Seo Pauto

S E II:)'A Si

I
�

,CREP MONGOL artigo superioride 10$ Por 7$800
'CREP CHIN Gloria 4$0001
Idem, Idem, Idem 4$5001
Idem, idem, idem Artigo superior 5$000
SEDA LISTAD/\ para camisa, art'go flníssime 7$000
C�EP de seda para camisa, Ultima Moda 11 $000
SEDA LAQUE' 5$800
CREP d -, Seda Estampado moderno 7$500
SULTANA pata Mantaux 11 $500
SULTANE rA para jogo 6$500
,LENGERIE para roupa branca de 12$ Por 8$500

.

SEDA ESTAMPADA para quimono 6$000
SEDA Idem, idem, idem, artigo superíortde 10$ Por 7$000 •
DRAP DE SEDA, artigo finissimo de 22$ For 16$500 •
PEAU DE GAZEL Lt\, sortimento de 18 cores 18$000 "

oe CREP PONDAGE, sortimento de 18 cores de 24$ Por 17$000 O
• CREP MAlTE, idem de 15 cores de 24$ Por' 17$000 l�'ê�*:?{kç:!i)#\ii�;' a

I. CREP AMUR, modernísslmoj 14$000 ��%'[:.:I*���11�f��!%-f�

I.•� CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de 15$ Por' '.
11 $000

ti , r

I Artigo para::a estação de inverno] I
'.':

VELUDO CHIFF 60$ Por 40$000 JOGO DE PELE de 70$ Por

I.,'�
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de 65$« 45$000
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de 38$ «28$000 CAPA DE BORRACHA, ultra moda, tipo 1 936 . 180$000

D VELUJ)O FiNO de 90 centímetros de largura 17$000 IDEM 17,0$000 .,
• CASACO DE PELE, tipo da elegancia 500$,000 IDEM 100$000

i...
·

G CAPA DE PELE 110$000 CAPA DE HCMEM)mpermeavel 180$000
O E ADde diversas de 100$ .Po 50$000 IDEM IDEM '120$000
U RENARD ar tigo estrangeiro de 200$ «r 100$000 O
• RENARD da Alasca de

'

450$ « 300$000 LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$000 •.
'

• Idem " " artigo fino de 800$ « 450$000 LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000 •
• Idem " n "finissimo de 1 :000$ «ô80$000 LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000 �

I JOGO DE PELE de 60$ « 45$000 LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 1 0$000 i
! Formidav·e' e "'Ineg ala I STOCK de 'ã para o ;r.verno, •
• I U ve que foi re<:�E�bil!jo recente- •

I mer)te das praça do RiO e de S. PAULO I
• O

I RU.� FELIPE CI-IMIOT N.22 :
I TEL.EFO E 1.401 I
e •

IF L. O R I A N O P C� L. I S I
oe · �------. ·0-----0 ••
e . G8••••G•••�•••tJ.GG.._-_-_ ••fJ•••tf••OIO�T�••••••O!��..••• _. ·----e 0·------0 v��

e.
"· ...4

Com 9 chegada de estaçao invernosa precisais compr'ar c�sacos, palés
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das internoérles do tempo.

A

Ir •.
".

a s
de

-

IN,& IRMAOSTUFFI
q�e já recebeu U�i formida"el ·stock de artigos para o inverno

II As j::ens Ilorianopolitanas :::=a:ur�:-�
I to, porque adquirem suas sêdas na preferida Cata ires Irmãos, ,possuidora de stock de tecidos finos como não �� o possue ou-

,tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade de seu
.

_:::te alia-se a beleza dos tecidos.
.

_ _�

-

.: A nossa jeunesse-dorée compra seus vestidos na Casa

Tres Irmãos, p orque é lá que as sêdas, em abundancia, abri-

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

I seus vestuarios.

Elas ficam indecisas deante de tão lindas se Jas e lindissi
I

I mos padrões. Díficil de destacar a mais l-ela dent re tantas belezas. I
--

�-

Mais de 1.000:000
CE STOC!.<

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

coai
I__________�a::..o..._. _

j
r
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�
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C7E!!f-- � EI 2&e
Entre as grandes e merecidas ������������������������_I������������

E X
homenagens prestadas aos invictos A V O Z D O P

_____ . campeões do remo, o Palaeio de -----------=----===:...._--===--==--__::_
. Diversões, num bélo gesto pres- .".,........

t' di
, 'd �t.....�����������*'���������"*'" Clube dos Funcl'onarl'os Pubbliara, em la previamente marca o, It "'li

uma expressiva homenagem aos I ij N V I' d � cos Civis.
nossos conterrâneos que, na Baía, � OS s a a h

levantaram o honroso titulo de N � Armando Ferraz

Campeões do Remo. ��:._������� �i*ltt:�.,:.����!'i Cd' T"I •
.

�

.

om estmo a
r. omVl e segUIEssa homenagem (.nstará de hoje o sr. Armando Ferraz, di'

tei H A;-'HUER5ARID5 Regressou do norte do tsta-um 501 ero onra, em que toma-
d retorproprietario do Banco A gri

rão parte sómente os remadores, D. Pio de Freitas o, o estimado conterrâneo sr. Vi cola.
Ao vencedor os dirigentes do Pa- tor Buch, agente comercial.
l . J D' f Transcorre na data de hOJ'�,acto ae [Versões o erecerão um

um rico e lindo estojo para ho- a passagem do aniversario nata-

Na- . mem, que já. se acha em exposi- licic cio ilustre prelado D. Pio

ção na montra da Confeitaria de Freitas, bispo da diocese de

Chiquinho. joinvile e figura de grande proje-
Aos remadores campeões, a di- ção no c1éro católico brasileiro.

reção da referida casa de diver- S. excia que é muito estimado
sões enviará hoje gentil convite pelos seus drocesanos, aos quais

se impôs pelas suas raras virtudespara que 'J5 mesmos compareçam
a mencionada homenagem. e exemplos de zelo apostoJico,

serà vivamente felicitado,
fi vaze/a, respeitosamente

Orlando Cunha
Pede�nos a publicação do se� Regista-se hoje o aniversario

guinte agradecimento: natalício do prezado conterrâneo
«Ao deixar Santa Catarina im- sr. Orlando Cunha, funcionario

I põe�se�me .

o deve� de manifestar da firma Carlos Hoepck S. A.

a minha viva gratidão pela sobe- e destacado elemento do esporte

que foi representada jas provas de carinhos e apreço
nautico brasileiro.

120 vezes segu idas: que aqui recebi. O estimado aniversariante per-
Ao exmo, sr. dr. Nerêu Ra- tencente ao [our barriga-verde,

I 110S, preclaro Governador do Es- campeão do Brasil, representará o

I tado, tenho uma palavra especial nosso país nas próximas Olirnpia
I pelo o apoio que s. ex. tem dis- das de Berlim.

I pensado a obra da cruzada na- fi Gazeia felicito-o efuivamen-
, ,cional de Educação neste culto te.

•
i Estado.

As suas palavras de conlôrto
e animo proferidas no áto de en

cerramento do Primeiro Congres
so Catarinense contra o analía
betismo constituem a pagina de
ouro desse certamen. Festeja hoje o seu arnversano

Aoexmo. snr. dr. Manoel Pt;- natalicio a graciosa senhorinha
dro da Silveira, ilustre Secretário Neli Gondin, filha do sr. Vasco
do Interio� u�. ag�adeci�ento 50- Gondin, diligente representante
�remodo signiticativo pela sua va- comercial nesta praça.
liosa atuação para completo exito
dos elevados objetivos da CNE. Ocorre hoje, o aniversario nata

Ao emerito prof. Luiz San- licio da gentil senhorinha Luizita
ches Bezerra da Trindade, di- Vaz Viegas, aplicada aluna d
gno diretor do Departamento de Colégio Coração de J�sus.
Educação o braço cordial pelas
gentilezas e oportunidades ofere
cidas para o exilo do Congres-

Teatro
.

,."

MANI-IA
I

I

horas em ponto8

A r:;rande Companhia
cional de Comedias

Da qual faz parte o àtor

ARMANDO BRAGA

com

n peça em 4 átos,
no Rio de Janeiro

ESTA'S
FELICIDADE
ELENCO:

IRACEMA DE ALENCAR -' ARMANDO BRAGA
Noroh Fontes -Judith Vargas
Lili Ferreira - Maria Martins
Cardoso Gaivão-: Artur Costa
Camilo Bastos- José Braga
Fontes Filho - Armando Macedo

. Dario Cardoso-Vitor Medeiros
Mosquito-conhecido ponto e marcador brasileiro, I

,

Atenção!

;.:l...s estradas numeradas
já est�o á vende na Bi

lheteria do REX
----_._-------

RADIO OU-
VINTES

--

�ê!'��Ctil�izalD
cão das Par-
'"

tas

Campeões
brasil�irD5

o v o

Seguiu para Laguna o sr, Pe
dro A. Garcia, Inspetor de Fa
zenda.

Ch d P HOIUADas
egou e orto Alegre o jo-

ven MoacÍr Fernandes, douto
rando em medicina.

Está em Florianopolis, o jo-
vem estudante Armando Assis.

Contratou casamento com

gentil senhorinha Inaiá, filha d
viuva Maria Di Concilio, o sr

Marcolmo da Costa Sobrínho.

5EHTE HOUFJ

Acha-se em festas o lar do sr

Otaviano Lobo, Inspetor de Veí
culos, com o nascimento de urna

robusta menina que tomou o nom

de Rute.

Em onibus da Auto Viação
Catarinense chegaram: Joaquim
Sales, lvete Else, G. A. Büchle,
Vitor Matus, Mario Linhares e

Reinaldo Laus. d

Alcides .Araujo

"gradltei
menta

cumprimenta-o.
OUTROS PARTEm

Dr. Gustavo Armbrust EHE'ERmD

Viajando em avião da Ma
rinha' posto á sua disposição
pelo Ministro Guilhen, regressou . E8t� enfermo e r�colhido á re

ontem para a Capital Federal, o sl�e.ncla, o sr.. Alcides Araujo,
sr. dr. Custavo Armbrust, ilustre OflCl�� de gabinete do H. dr. Se

presidente da Cruzada Nacional .cretano do Interior e Justiça.
de Educaião.

Pedro A. Garcia mISSA

Amanhã ás 7 �ora�, a Me a

Administrativa da -Írrnandacle de
N. S. do Parto, manda rezar na

Matriz do Purissimo Coração de
Maria, missa de trigessimo di �

em int nção á alma do irmão ba
n, rnerito, José Maria Tabôas.

ESTRANJEIRO

finfiloquio Gonçalves
Aniversaria-se hoje o estimado

contenâneo, sr. Anfiloquio Caro
valho Gonçalves, alto funcionario
dos COIreio$ e Telegralos.

Adolfo Silveira
Viajou hoje para Itajai o sr.

Adolfo Silveira, presidente dú

PaJacio de Diversões
Familiares

-

o único

I
"

Nos altos da Confeitaria Chiquinho.
Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Govêrno

Estadual.
Torneio «mosca», interessante e sensacional

jôgo esportivo.
De .�ora e _em hora saboroso café grátis.

.

Os Jogos sao executados por graciosas senho-
rinhas.

Faz anos :ioje, o sr. Plinio
Sou7a, professor da Escola de
Aprendizes Artilices.
CHEC5i9m UH5

Alfredo Montenegro
ONTEM NO

o Sabão

"Virgem Especlollôoôe'
de Wetzel Bc Cia. •• Jalnvle

(MARCA REGISTRADA)
•
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