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Os representantes do ESt�3do
n�do· Nacic'Jn·�:_."·�� Ii.=�rc: oo "on�1 V,;r..�;,=t;'

"'_',.:;: ii .,p , � �, �......... I ,=•.J1 I""""""" -

. ...."_,,p � � '., " . ..,.... \:. -""",",, ':

e dr. Artur Cosata, apres �.,'X r
..)'tar�E�r'�n

projéto de lei autorizando a abertura
deum crédi.to �E;!::�·r:>ec�al de2:7 82�712$602
rr'lH r-éis ()Lir�O, par·e� ater-,der á constru"
çãc) cio �:Jor·t.o ca�té3lr ir1erlse de São Fran-

. �

CISCO (:10

VIOLE o C FLITO

LU'S'

�
�E

•

Sem quaisquer ligações politicas.

se FIA, 4-0 governo bul-

garo t.m acentuada inclinação
�-l Ma as direitas, tendo já ingres-

,

� l do no forte reg.rnen fascista.

Quando o primeir KiosseivanoH
substituiu os quatro membros do

gabinete. entregou as pasta s ao
.

presidente do partido ultra-nacio-
d 1" Znalista, fun ado P' 'o prtmtet a-

nhkow.

VARSOVIA, 6-0 expresso
da linha Varsovia-Poznan descer

rilcu, perto da estaçã) de Wrzen-
ma.

Morreram, no de' astre o ma

quinista do trem e um empregado
postal.

Quatro

fidos.
•

lias.

Elesbão Farias

Chegado de Curitiba, a onde
exerce altas funções junto o es

critorio Central da E�tr:tda de
Ferro S. Paulo-Rio Grande, en

contra-se nesta cidade, o preza
do conterrâneo sr. Elesbão Fa-

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. t (sobrado)

aSSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis-7-7-!936 2

Ir�vestiu con-

F
•

t-a �a���en- e I r'a
Certame pe
cuario em

Francfort

RIO, 15 - O capitão Ala- FRANCFORT SIMENO
rico Paranhog Ferreira, coman- (via aérea
dante da Companhia de Metra- No terreno das feiras e ex-

lhadoras do 1 () Regimento de ln- ANO I Floríanopolis, 7 de julho de 1936 NUMERO J 6 posições de Franctort sIIvleno,
fantaria, foi vitima, ôntem, no pa- O qual abrange uma area de
teo daquela unidade, de um aten- 37 hectares, desenrolou - se,
tado, praticado pelo'soldado Agos- A ORAVATA, Di) fim do I SOnelo de amAr

briu u.na coincidencia engraçada em quandros multicolores, a

tu.ho Pereira dos Santos. hpe- reinado de Luís XIV, era uma U No mesmo predio,da Calle de Terceira Exposição de C1as-
diodo que a praça realiz asse o

I
novidade em França onde tinha la Villa, onde esteve coleg.o se Alimentadora do Reich

intento, o capitão Alarico subiu- sido importada pelos regimentos oficial que Miguel de Cervantes (Reich-Naehrstand), 2. O O O

gou o agressor armádo de punhal «Croatas", de que proveiu o Eu bem sei, eu bem sei, que não devia Saavedra frequentou em menino, exemplares de gado alemão
e mandou removê-lo para o xa- seu nome. Os jovens elega-ites Prender-me à tua graça ... Eu bem conheço está hoje instalada uma mo liste de raça (cavalar, bovino, va-
drês do Regimento. usavam-na em musselina arranja- Quantos remorsos hão-de ser o preço que t.srn o apelido de Saavedra, cum, ovino e suino) e cêrca
A nossa reportagem, procuran- -la dum modo complicado, Destas horas supremas de alejria. o qUilo poda recebeu de sua de 7.000 maquinas para agri-

, do ouvir o oficial em sua residên- Napoleão na manhã de Wa- mãe. cultura e lavoura, bem como

cia, à rua Candido Oafree 166, terloo abandonou a sua ronstante Mas a Vida, afinal, é sempre o dia Precisamente no logar onde) utensilios e instrumentos de
não conseguiu obter esclarecimen- fita preta, amarrada atraz por Que vai passar. E o 8e n, que desconheço, devia ter sido a aula do pequeno I mais de 400 firmas estive-
to algum sôbre o fáto porque o um pequeno nó, por uma insolita Não é, decerto, aquêle que estremeço: Cervantes está hoje o atelier da ram expostos nos pavilhões,
capitão Paranhos Ferreira decla- gravata branca: Rostand foi por E' sombra duma nuvem fugidia... modista Saavedra. l� taboleta que regorgitaram de visítan-
TOU não ter ainda comunicado a muito tempo fiel a este genero, em que figura o nome desta, está teso A Estiada de Ferro do
occrrencia ao comandante da I a que resuseitou e sob o qual a Será talvez, quem sabe ? .. a paz da Morte... colocada precisamente por cima Reich havia projetado fazer

.

Região Militar. fotografia o popularizou. Por isso eu quero, em meu braço forte, daquela onde se lê. correr 836 trens especiais
Atualmente a mo-Ía é menos Prender a graça que me beija e encanta I 'Aqui estuvo en el siglo XVI para o transporte, na ida e

complicada e temos até a gravata el estudio publico de humanida- na volta, aos cêrca de ,.

ii pronta, tão pratica. mas tam- Que me importa, depois, que venha a Dõr. des de la vila Madrid que re- 500.�OO hospedes.
bem sem caráter, sem personali- Basta as cinzas quentes dêste amõr, gentaba el maestro Juan Lopes F�)1 no ano de J 887 que a

dade. Seja de manhã ou á noite, Para abafar os gritos na garganta! de Hoyos y a que assistia como Sociedade Rural Alemã, fun-
gue a gravata seja de sêda ou discipulo Miguel de Cervantes dada por Max Eyth, enge-
de sê'='a e lã, de setim preto ou JOêO d e Ba r�o9 Saa�edra". nheiro, escritor e profundo
de fustão branco, é preciso re- Feliz modista que tem tão conhecedor da agricultura, ar-
conhecer-se �a o cunho proprio. laço da gra' a -a_ mil e poucos metros. economico e bom reclamo para ganizou um primeiro certame

Já uniformizou por demais a ves- fi As ultimsa expedições europé- as suas obras de elegancia ... E am�)llla?te no genero. A pri-
it�!ende:se a residencia no. timenta masculina, banalizou-se o O MONT EEverest, que e o as, fracassaram. Entretanto jà se feliz tambem aquele humilde pro- meira CIdade em que se rea-

y.J 73, a rua Padre Roma. seu côrte e côr. Que ao menos pico mais elevado do Himalaya, tem subido em aeroplano a alturas fessor de primeiras letras que lizou tal certame, foi a de
Tratar á rua João Pin- uma certa originalidade sobresaia e portanto do mundo, nunca lo, supenores, tem o seu nome na mesma Íápi- Francfort slMeno, Naquela

t:' no, 53. da maneira de Marrar, de dar o escalado, além da altura de sei- " de em que figura o nome de o��sião, contaram-se 50.000

����.G••O--------.- ••••••• JOSE' Valentim Fialho d'Al- quem foi o primeiro dls letras visitantes.

�:é1 • meida nasceu na Vila de Frades, he-panhólas.i. Não levou muito tempo
A

em 7 de Maio de '857. • até chegarem estas feiras a

em; FIlho de Valentim Pereira d'AI- O ENTUSIASl\10
atrair centenas de milhares

., meida, da Vila de Oleiros, e de
com que de interessados. Em 1933,

A d M C os inglêses se entregam ao caro t á� . ariana da onceição Fialho, o,s cer ames passaram tu-
� d V I esporte da caça, é um indicio de t I d 1 I' �
� a i a de Frades. Formado em e a a c asse a írnenta ... � ra

fi medicina pela Escola Medico-Ci- que a peor hora da crise econo- do Relch; passaram a ter

• rúrgica de Lisbôa. Faleceu em
mica já Já vai. A caça é, em In- então um nome diferente,

• Cuba (Poltugal) a 4 de Março glaterra, um prazer aristocratico e sem, contudo, é verdade que,
• de J 911, com 53 anos de ida- dispendioso.

.

se tivesse modificado esser-

fi de. No entanto, este ano, o entu- cialmente a sua propriedade
• Está sepultado naquela vila. siasmo dos caçadores tem sido caracteristica. As exposições
• Escreveu, além de numerosos

enorme, sendo necessario, em cer- ou Certames da Classe AH

.. artigos e crônicas na imprensa, os
tos dias, duplicar o número de mentadora do Reich - em

• livros: Os Gatos. Cidade do Vi-
comboios que partem de Londres 1934, em Erfurt; em J 935

cio, Lisbôa Galante, O Pais das para as zonas mais abundantes em em Hamburgo e agora, em

Uvas, Saibam quantos, Vida Iro- caça e que são, além da Escocia, J 936, em Francfort SIMeno
nica, Vida Errante, Contos, Es-

todas as que constituem o Yorks- constituem o certame mais
tancia d'Arte e de Saudade, Fi-

hire. Só numa gare londrina e na notavel do Reich no que se

guras de Destaque, Actores Ie vespera dum w:ek-end,foram m�r- refere a ensinamentos e de ..

fi to fi E· fi
cados 800 legares num comboio, senvolvimentos ruraisu res, squtna, guas A id bA

•

t7.tT, d B b p: estação tem SI o oa, em qua-: -----------
vsugra oras, ar ear, entear. lid d d

.

d C t
.

tri t•-
1 a e e caça, ao �ontrano o us ara ri n a� que se esperava, depois do arden- ,.,

UM JORNALISTA desco· te verão que se passou. ,e tres contos
RIO, 4-Telegramas proce

dentes de Porto Alegre informam
que a Condor comunicou aos

proprietarios da famosa vaca Ita
que sómente:medíante pagamen
to da importância de 33 :400$ .

seria possivel o transporte de
Ita para- o Rio por via aérea.

E' vulgar alguns ricos america
nos alugarem grandes propriedades
inglêsas para caçar. No ano que
decorre, apesar da crise america
na, não diminuiu o número desses
aluguetes.

As primeiras peças de caça a

batidas nos dominios reai!; de 8al
monal foram enviadas a tempo
de, nesse mesmo dia, !erem servi
das ao lunch do soberano, em

Sandrigham. Automoveis e aviões
trazem diariamente para os grandes
restaurantes as peças de caça mais
apreciadas pelos gourmets.

\ ,�nde-�e uma bem mon�ad.a
V; ALFAIATARIAa, nu distri

to ele «João Peso�ô», Estreito.
Preço de ocasião.
Nesta redação prestam-se aos

int, ressados melhores informações'

ntes de se inscrever
uma empreza

gOllte
de surteios,

• •

primeira II
per-

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado �
A quem foram entregues os premias?
! 'i"de residem os contemplados ?
rua e o numero da casa �

Unde se acham os retratos dos felizardos ?
Onde se acham os recibos dos premias entregues
Oferece assistencia médica gratuita ?
Distribue premos Extraordinarios �
Quantos sorteios mensais?
Qual a contribuição?

A UNICA que poderá responder satisfatoria E ente. a todas exigencias
E'

Quando onyir algl:.em cspirr:u, diga
"Instantina!", cel ., �z de "Saúde!", porque
Instantina. signifi ca Saúde 'quando uma pe
ssôa começa a resfriar-se. Instantina é ultra-
rapid� cont�':1 rr"'(:,:-dos, dÔ1:es e grippe.

EDITO MUTUO PREDIAL"
IttSTAJiTIHA!

\(la OE .JUL.HO
Farmidavel sorteio

Rs. 5:175$
30$
10$

I
lo
lo

Premio no valor de
Premias" "

"

" "

" " " "

E muitas ísenções

Inscrevei-vos!

: P U B L I C O S: Ir. "

FUNCIONARIOS'
Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários

pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.
para dis-

F��zei vossa inscição corno sc)oio-··Rua ConseJhei,.o Mafra N' 2.

'.' •

'h.' �- � ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__G_A_lE_r_A_-_F_lo_ria_I1_í)p_f)_(is �.__------__;�::;;::;;:;::;;:;;:;;:;:;::;;���;;;:;;:;;�;;;;;;��_����lRR�h;.;e�iinuga_�alinirl'i�z�A Gazeta Indica: Banco de Palacio de Diversões LANS PARA BORDAR-

- --------------_._- "

.....

-------------
Crédito po- Familiares nio tm rival. Grailde sortl-
pu Iar e Agri- ___. m ..,��:.O"��_OAC",.e8_ .. fl��,e.!_:Sitcola de San- o único

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Ediíicio proprio]

I Capital 136:700$000
I Reserva �:424$498
RECEBE DEPOSITOS

PAC3AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1· ala.
CIC. Aviso Prevíoõ']. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

Advogados
I Accacio Mo.\

"

te Ira tem seu E scrip-

tór ia de advogada á rua

,

Vísconoe de Ouro Preto I
n. 70. - Phí)l'P 1277.-1

II Cai" 1 Pos�a í, 11 O�

I ar. Pedro da Meura ferro I

•

Advo�ado IRua Trajano, n' 1 sobrado :

I Teleph�:ilt:: O' 1548 I 1

\. D�"'�;t��a,to 1\Ii ,ADVOGADO
\. eu" Torai.lo, 2 Msob.)I !:'O,le 1325-Ateú�e el,-

\ m"doe, . la o i"te'iO�
I

1
-l\

I
IDr.
i
,

Adebal
•

'1,.;, -j va'11
•• .: ......... ....,

,I. .,v );·1::1
Rua Com. M ,rra •. 1 O (sob.)

Fones 16.1 e 1290

I------

Médicos

TELEF. 1.285

RESfOENC1A- R Ia Es�e-

�I ves jun;or N. 26

TELEF. 1. 131
�--------------

Dr. Carlos Corrêa

I Partos - Molestias de
Senhoras e

Molesiias de crianças
Diretor da Ma2ernldada
Medi�o do Hospital

I

,': (Cur5J de especíalÍzação em

moJ-:!f�ias de senhoras)
l� tende na Maternidade
o (é as 8 112 da manhã
c á �{\rde-Consultorio:

i ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
SI:>abaid

, Clinica Médica - Doenças
I de crianças
I

I Consult.-R. JOâo Pint�·, 13
Telefone, I 595

COfl,��;{tas:
.las 1 5 ho",,,-s tro dlant:'!

i
.-------------------

Nos altos da Coníeharia Chiquinho.
Ao ALICF:, AMELlA. AURORASeriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo MARIA, MARINA,�

Esta����eio «mosca», Interessante e sen�l:�'i'�}��� :rll A' m�ARGARI DA
jôgo esportivo.

. [':1 venda nas bôas
De hora e em hora saboroso café grátis., casas
Os jô.;;os sao execuíadc= por graciosas senho .; --��. .-.-..

rinhas.

onde continuará a atender a sua dist;nta Ifreguezia��e o
publico efT1 �eral •••

VERIFIQUEM SO']QUE APECHIN 2HhIJ!.,.:

FLORIANOPOLIS

50Iil_rios!
� n'ioras e senhores de todé'�

as condições e de todas idades do
Brasil! Desejem padroeiros Jo
ca-amentoê

Peçam i lfo·maçôes, em�enve1t
i e ff>chado remetendo 700 n,

em sêlos postais. De.:'eja-5� ida, :

e preterições. A máxima discr
ção e todo o sigilo cornprornet
,e a Asula 95

Rua Duque de Caxias 51
joinvile, Est. Sta, Catarina.

i Dr.ArminioTavares I
I Esp'.

elalista em mets Jtlal de
GAFGANTA- NARIZ - OU
'.'_: )S-- CABEÇA--PESCOÇO
(Fcrrnuôo peja facult3a�rz ôrz

mrz6\�ina (la Uniuersiôaôrz 00
Rio ôrz 'Janeiro. Ex-lntzr-no,
por .cncurso, õo Hospital o�

1"''''', n.' Sr.'. '- ,o Q õo A5s1strzn
'C! : :_;: .l õo Rio àe 'J.:.neiro •

'''m �n'"ms cnoo Ü'" nrurlcc nos

I �� .:i:;os espectcüzmos no Pro
.

rI" sor 50n50n. no Rio Oe 10-
r. tiro··na Policlínica õe Botoio-
10 -- no Hospítnl Oe São 'João
Batista õo LagOa e 110 Hospilal
l5of;riZ·-õuinle).
Chefe de clinica e clrur-

gia de ouvidos, garganta,I nariz, cabeça e pescoçoI Dr, R i ca rdo I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado I Prisão de ven tre ? �� ttgr�i���o��. Caridade I
i Gotts rnan n I pelo govêrno doEstado..

Gabinee adaptado para! Não deixem de ir ao Yinpora Imperial pois, nele !. Pu rgo Ie -I te exames da sua especialidade e
Ex·chde da clinics do Í"1of.?l

.

encontrareis grandes vantagens, coníõr.o, honesti- i
com sala de cirurgia propna.

i tal de Ndrnberg, (Prolesscr , I dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará ;� Granulado e comprimidos Consult-e diariamente noi IüdóIg Blld;i1Jrd� e Pwfessor I

I '

II Laborator ios Rau I Leite Rio Hospital de Florianopolis.
, IErwin Kreuier) I Nos al�os [da Farmacia Popular. � á Praça 15

1'1. I RESIDENCIA Hotel La

I! E��]ecialisla em elrMrgla I I
de Novembro

Porta-For e parecular 1246I ge(;1! i �iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliii__iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii.. Rheinganlz =-_�, _

alta cirurgia, g�nJ.ecologia. (do.il· Epilepti cos íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__
·

.......íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Precisam-seenras cl'lS seDhorL's) c partos, . - _.
- ��..

O A� .,...,..OS
.:$ •

d
. I --

mm _.;; -�

_-==�....=_.;:....,=-,.;;;::;;---� De cosinheiras, arrumadei.
CIrurgIa o mlcma r.e�voso ei

'1'-11Ult;;.mas ed.-ça-.es da, I .

a g-n
operações de plél .ticiJ· I

II Ensino gr?tni(ame'lte o

Chape' u S ,as, copelr S, pa Lns para co-
modo seguro e ivfa!ivel para I')cações, imediatas e garantidas

"

LIVRARIA DO GLOBO d EPlLEPSIA emo'ti..&.ascJ.sas defaml·li8s.'Pro-
,CONSL.JLTJiuo-·- '{u"

'rae-, a cura a. .

cU"emIU a AgeAncl'a a-e Eminre-

11., I;;)! 10' ,.)
BIT AL DE Cart?s para o dr. Buc�mann_ Procu rem

r

ano ''I. L- 'J.�S as. I.. RECE IDAS PELA L VRARIA CEN R
D

'.,

o .-..

das J5 ás l6 112 horas. I ALBERTO ENTRES Caixa Pos:"I. 1658 -
NO SSU gos omeSdCOS. üua \..,onsc·Rio de Janeiro - Brasil beiro Mafra, n. 31 - Tde fone

Fornec�edor 1561.
.������� ���'������

I � Atenção I .. � �ll� �� Transferiu-se para á rua Tiraden �es �N. S, a casa •
" A Preferida"

_Java .Jorriet
'Praça 15 de Novembro, 26-s()brado -. Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNIC0 JORNAL FALADO NESTE ESTADO

!-.:- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- : Duas transmiss Jes díarias: pela manhã e á noite

NSCHOAL SIMONE s. Ali Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.de& vendas t
ma iores lucros

LIVRARIA MODERNA
Caixa Postal, 43 FLORIANOPOi..IS

1
run�a�a Km 1888

11--------------------------Rua Felippe Schmidt rr 8 I-··_�.. ��
..

;.,
..

��������������;ii: t'.hca postal lZ9 Tel. auto 1004
.

�
tI Co� ���. Tele· I Oficina X A V I E R,Executa analises para elcci- Tvpographla, Eat2rl!otypla I __ � E __ I,dação ddiagnosticOs em:a02rno,.aO, Pqutoçaa. Tro·

..... I.----------- -b_a_lh_D_s_E_m_A_lto._R_el_eu_D_E_tt_._ Anton iO XaV ier

Dr. Artur Pereira
e Ohveua

C Ih1!lca médica de ertan
ças a adultos

Consultas diariameute das
4 horas em dianie

II Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

I 'FONE- i595 I

LI\VA - TI 'JOE:E REFORMi<CHAPE'U., PA��A
HOMENS •

c; �-:-�"iC ' c,: ·.-:ANT-f O..... _� •. " •• _� ._0 PREÇOS ·V'i"...._!('""�<"- i l��·' .. '

Rua Canulhalro Mafra N. 100

Pr i,!ência: Rua Viiconde
de OUiO Prelo n' 57

FONE-1524
LABO; .ATOR{O DE

ANAUSES

CLINICAS DO DR. A:·:Tl iR
PEREIRA E ouvr IR t\

C�c�e do Laborarono f J

doDirE.oria de Higi. oe
Estac10.

Curso rJ. ''''I·<'(�i):,<.(lção em

?act�criD!():)':' nJ Lab. de
Saede f-'ubhca do Rio de

JnH.iw

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOFC:;
FAMIL!ARES, SUPERIOR AO.) DAS GRANDES

CAPITAIS

Casa de Diversões
--------- ----

Dante ViVO-por Giovani Papini
, Terras Devolutas-i)Or Ruy Cirne Lim�

His�oria Pop. do Rio G. do Sul-po1 Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da

_ Revolução de

Fontes compendiadas dc
. LCci.

1835-por Apolinario
Porto Alegre

Soc.i3rasil-por Djal
ml Rio Branco

==�SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES I•

O'timo emprego
da capital

Vende-se ou arreDda�se, por longo prazo, em Flor�a'
nopolis,�o conhecido Café RESTAURANTE ESTR'::LA. Tambem se faz idenlico negocio com o ESTREL.�

, HOTEL. único na Capital, com 39 quartos sem pensão.M.)biliarío completamente novo, instalações san;tá
rias etc.

O motivo da venda é [ter o proprietario de se leti
rar para tratameUlO de sua saúde. Para informações c;liri,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I',J!atri 2::
Filiaes .errv

OLISFnth-.-m
B'\.Jrr�enau . .Joinville Seo Francisco Laguna-

Mostruario pernlanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Lages

Secção �:-Je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrangeras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira ��
Lonas e Impermeaveis cMaterial em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas �.�Tapetes e trilhos ímento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros 11
Roupas feitas. e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura', arados ;.�

Sêdas •
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

I
, ��

Lnha para coser e sevgír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Motores �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -.falhe- eléctricos ��
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: íxes,
Alcolchoados e Colchas Louça sanítaru. - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmalt s Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas oai a todos os fins Automoveís e. Caminhões FORD Peças, accqf-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutlcos sorios, serviço mechanico

.

� Depositarias dos afamados
.

Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYE� �
� Charutos «DANNEMANN. • Bebidas r:acionaes e extrangeiras Material electrico em geral Si� Emprez.a Nacion�1 <?e 1'J.av�:�e;ç:�i;��O.I!HC)epC��e'>-vapo. res "Car: Hoep�ke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlt,e r\lIarTa' '"' Fabrica de Gelo "'Rita rv'iar!a" - Estaleiro Arataca" �•��� _���M���'>.:":'I.����?':f.!""''''''·'':=-f4.""..,;:':'"'"",-U''Cl;'-'V'''::::C:''''''�7)��r:z;;;;:' ;=·T���;;<""\í7f·-�"--_"'l-�'�·'C77'"""':�" �
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<. Redator-Secretario:
. .

.

. Oslyn Costa

Clinica e pro� Especialista Mao lerá devolvido o ori�Í11d
pubilcado t6U não.

tese geral em rrro l sttas O conasiio expresso em arti-

I
da bôca da b ôca

I
60 de coUaboração, mesmo �oli-

..,.,. u citada, na-o ,'mpiica em re5,f>M-.

'-'uNS LTORIO: Extl':u;:ão sem, dôr t·
,

.

sabilidade ou endô5so por parle
RUA P. COUTINHO 88 11

(;ONsm:romo: ..• Js Redação.

SEMESTRE: 24$
-

fRIMESTRE 12$ >

MES 04$ ,

NUM, AVULSO $ ..:
ATRAZADO $3�

"Sã� Pedro"
A COI respondencia, bem col1flJ
os valores relativos aos dtJ�
nuncios e assinaturas, de�
ser enviados ao Diretor-De
rente Jairo CaUado.

Redação, AdmnlitraçAo
e Oficlnsã

RUA CONS, MAFRA, 5 (

Fone, 1.656

Agentes··correspondentee

?� Incontestavelmente a
,�

I' CAPITAL r�EALIZAD()
RESERVAS .ViAIS DE
RECEIT AEJ\tl 19�5
PHOPRJEDADES IMOVEl3
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM
SINlSTROSIPAGOS EM 1935

enfie a execucão de seu p
á um bom arquiteto. 'oinvile':'_Xa�-:r SchenJr:

Lages-Hossansh Ney.
Laguna-Fra'lCloCO Chagas Mts.

chaJ_
Mafra-POI:ll...;lio Claudio
Nova Trento+-João José Arch.
Orleans--Edg. r Ivf&tO-3
Porto União -- fiem inio Mil.
Rio do Sul ---Aú�tíde" Melo
São José- í()�t ''::c. ta Vaz
$, FrancislO.Cuaracy GoerreSeJI
São joaquím João Palma
Tijucas-()�n!d Ral..s
Tubarão; -1'-'éhJUiro FâfaeIe

�pentes! Sub-Agentes e Reuula :::r�g ds t: 'J2f ;3� :�cm
c::.,' Brr.,II, no Uruguai e nas prlnclpaiz pr .J;Jz� asir�q;.'(!;::s.
�t;:l _.' .:.

·A.gente5· ern Ftorianopol!s:

Campos Lobo 81. era.

ESTAMes EM ÚTIMf\S CONDIÇOES PARA
NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

r-Jre'ç�os modicas
Hua-Conrcthelro Mafra, 3,5 (sobrado} ta V' """r �:éJ-

�lw �\"'-��;::_ TELEf ONE�N, 1,083 END, TELf,GF('AHC ALLIAlvÇA

Escrltóros ern Laguna e át!Ajai
Treska J f. & Motta

FORMADOS PELA· U �IVERSIDl\DE DO RIO
I I

DE JA '\JEIRO i
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deEDITAL

10. Premio
(ce.f-ital Duplü)
04.316-.02.384-14g996-08.724-17.925

NUMEROS SORTEADOS
20. Premio 30. Premio 40. P,emio

Ps.
E. DA BAHIA

Rs.
E. S. FAULO

Rs.
E. RIO G. SUL

Ps.
E. DO RIO

Rs.
Em I' de Junho de 1936.

Carlos Conceição

Elegantes e lindamente pac'ronsoas roupas tJ"
e abundante stock

Atrigos 'SJed homens na casa A CAPlTAL,� nas.duas esquinas da

.

crianças, oossuir.do

MafraConselheiro com a TI ajanorua

CAROc

..;r'''�/
.'.�: ...,....

."

. tisação, com

reembolso
mensal, ao I'

50, Premio

24:000$000

.12:000$000

12:000'000

12:000$000' I
6:000$000

6:COO$OOO

6:000$000

6:0JO$OOO

6:000$000

6:000$000

6:000$000

o
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GAZETA Vida Social
AHIVERSARIO:3

O�dem das IbESPORTOSAdvogados. Inscreveram-se 39
'\. 'volantesV·O

---

ooDv o z Aniversariou-se ontem, a exma. Requereu inscrição para o qua-
sra. d. Maria Angelica de Sou- ,â�Q. da Ordem doa Advogados
za Lima, esposa do sr. tte. Joié do Brasil, na secção deste Esta- S. PAULO, 4-Estão encer

de Souza Lima, oficial da For- do, o advogado Jaime Balão radas as inscrições para a' dispu-
F"bl' ta da prova automobilistica «Es-ca u ica. Junior.

____________ laJO de S. Paulo". O .nnnero

de inscritos eleva-se, a 39, dentre
os quais serão escolhidos os 20

A Mesa Adminietrativa da Ir- participantes da prova. Noticia
se que os volantes nacionais que-nandade de N. S., do Partf) está
serão escolhidos pela comissão 01-

oublicando um editdl no «Diario ganizadora são os seguintes:Oficial do Estado» I avisando Que N. ascimento Junior, Manoelvai proceder ás exumações dos T ff N b Yc: é, ar erto oung, Vicent
eestes mortais dos irmãos que se H fugo, rancisco Landi, Antonioicham sepultados no antigo Ce- Lage, Armando Sartore!li, Mar

niterio da irmandade, em vir tu-
[ues Porto, Tavares Morais-

lo! da breve instalação do novo ..r C'"' .. I b' Henrique assine, Alfredo Brllga.
·"etJllt�ClO em tacar o I e conce-,). L E t G t.' •

I ·mungos opes c mesto a ,le tnnta dias para os mterressa-
t

dos se entenderam com o Prv- ay•O .

f'
. .

d J C
.

P·' ., I
5 tremes o ictais, para a

ve or sr, (Ião . alva. de corrid d I'

gran e corrI a e autornovet, no

Um m i I hã0'- I dia J 2 de Julho, serão realizados
,. ..i

nos dias 9 •.. 10 e J 1 pela .na-
> d·'. ca'beç.o� nhã., .

c

de g_da

FLORIANOPOLI5, Terça-feira 7 de Julho de 1936

o Novo transa ..

tlal1Jica enzern BH05 H01e: Exumação

" ·

d traio a mor e"
----------------'_��������

serviço da paz ,
, .

a

BERLIM, 5-0 'novo na- a exma. sra. d. Clarinda de
vio-motor Munchen, da Nor- Oliveira, esposa do sr, Luis Goel
deutcher Loid, destinado ao dnc;;
serviço da costa ocidental da a exma. sra. d. Diva Pedra
Arnerica do Sul, .

"de fa- Pires Regis, esposa do sô. Tte.
zer a sua pri a viagem de cel. João Artur Regis;
experiencí ao Mar do Norte. a senhorinha Eulina Martins;

O navio desloca 5.600 to o sr. João Machado de Amo-
neladas e servirá para (l nm;

transporte de passageiros e o sr. Domingos Garcia J'lnicJr;
carga. o sr. Henrique Bosco;
A sua primeira viagem á a gentil senhoriuha Silvia Mar-

America d.i ��IJI est.í marca- celo Moura, filha do sr, João
da para o dia 11 do corrente. Moura Junior;

Ir' -

d
- 'a senhorinha Virginia Bianchi

lt' cre.a.çao. e Tifo ""na Hes- ni, filha do sr. H-:!nrique Sian-

Tl·á�Jun_is .. panha chini.'col1)e..r�ianteeT.BoÇai!)a
E··�,..· rHEBfI'm UfiS

�,_/ d sp.,ClaIS -

D'
-

,.

.

" d·": <o.' •

MADRI., 4- Comunicam .jôrnalista Batista Pereira
S. PAULO,6-A propósito de Córdoba, que em Penar

do julgamento' das pessôas que se roia está grassando uma gra
encontram prêsas em virtude dos ve epidemia de febre tifóide,
acontecimentos de novembro, o tendo sido registados durante
Dia,b da Noite, desta capital.pu- a última semana, sete obitos,
blicou, hoje, a seguinte nota: elevando-se a 15' o número

«Segundo foi informada, hoje, de mortos' ',em consequencia
a nossa reportagem, o sr, Getulio daquela enfermidade.
Vargas, deverá dirigir á Camara

Semana· de OUTROS E'RRTEm
dos Deputados, na próxima sema-

na, uma mensagem solicitando a 40 h
Pãra Laguna seguiram: Juvenal

creação de Tribunais Especiais no
oras Pereir& Jor., Fritz Goering Gui-

Distrito Federal e nos Estédoi, lherme Hahn, João Garcia Rosa,
para o julgamento dos prêsos po- . BR�'JX�LAS, 4-0 �enado I Francisco S. Medeiros e O Mu-
I,

. .

I' d dISCUtiU, ontem, o projéto de I niz Ba'reiros.ItJcos,Imp Ica os nos acontecimen� lei estabelecendo a semana
tos de novembro. de quarenta horas de traba- HABIL.ITA.\f'tO

o

Adiantou-nos ainda o nosso
.

f I lho. Depois da discussão, o Estão se habilitando para ca-m.ormante que ta vez até quart�- projéto foi posto em votação, sar: João Pasqualini e J. Diná�elCa. da semana que, vem. l'eJa sendo aprovado por 105 vo- Silveira de .souza, solteiros e reapreo;entado a.o rlenan� da Ca-. tos contra seis, havendo 40 'sidentes nesta capital.mara, um proJéto de lei referente I
abstenções. O projéto relati-

ao importante assunto.»
vo á modificação da lei de HOI\/ACl05

Incineração 16 de outubro de 1887; re-
de papeis e gulamentando �o Cpagamento

documentos dos fa'arios dos operari0s,
foi aprovada.

ROM.A, 3-Du:-ante os últi- dor ocupa um pequeno espaço,
que não excede o de uma caixa
de fosfores. A corrente, que con

;ome, é muito
.

reduzida, alguns
watts que se irradiam em forma
de ondas ultras-curtas, de 5 a

J 5 centímetros de comprimento.
A energia para prQ.4uzir o raio
misterioso se obtem de baterias

�.
.

mos meses, a Imprensa tem-se

ocupado de um novo raio mís
terioso, capaz de produzir a mor

te, r: capaz também de deter os

motores dos aeroplanos, assim co

mo fazer coisas aparentemente
impossiveis que juntarão seu hor
ror ás guerras futuras.

Felizmente, porém. este raio
r.ão t -m apenas propriedades de
definição: tamb::!l:1 póde ser uti
lizado par? s'J.iv '.J" vidFl� Cô:FJ pe-
11iSO•
A ciência da paz encontrou um

roctódo para adatar. este raio
rncrtílero, afim de ev'ita�· acídêh;.
tes de trânsito, tanto n'agua como

em terra, e em qualquer tempe
ratura ou situação.

Como se sabe, numerosas in
venções, nos· últimos anos, aten

d.rn a conseguir certo gráo de
regmanç':l para os veículos qua-i
do a escuridão, li neve ou a chu
va d;ficultam a vista do caminho
Filcram-se varios tipos de refie'
(;\.)l',�:, para automoveis, assim co

r)"',; faróis de diver�as cSres, que
tocdem atravessar a neve; tudo
l.·�r; por6m, não oferecia a saIu·
I,el, deSEJada.

Os adaptadores dos geradores
G.) novo raio misterioso. utilizam
(J.c penetrantes raios para evitar
a,�idcr.tes automobilisticos, insta
h-ndo na parte deanteira do car

ro, um pouco acima dos pára
choques, uma pequ·ena ';aixa de
íerro sue contem o minusculo
trammissor do raio. O transmis
sor irradia-o em feixe, em dire
�ão horizontal.

Estas especies de tentacutos RIO, 6-0 Diretor GerdI Ja
nas condições normais podem Fazenda Nacional resolveu autori
p'?rceber a presença de uma zar a Recebedoria do Distrito Fe
ponte á dista[)cia de varias quilo- deral a f.szer incinerar os papeis
metros mas regulam-se com ener- e documentos a que se referiu em

gia suficiente para revela os obs- oficio de 20 do mês findo, uma LONDf1ES, 6 - Em res

(óculos li distancia de 20 a J 00 Vez verificada a sua nenhuma va- posta escrita á Câmara dos
I1letros apenas, podendo tal sen- lia. mediante as devidas cautelas. Comuns sobre (JS capitais
'ibilidadc ser variada, á vontade, inglêses colocado nas repu-
pelo condútor. Deseja concertar o blicas da .àmerica do Sul
O feixe invisivel toca em tudo seu rádio? Procure o o president(! ,.do Board of

que se encontra deaote do carro. sr. B?lIzon, ,á rua Felippe Trade, sr.':Va.lter RunCiiri�n,
Un}. instrumento indi.cad�.,)nsta-.; Sç�rmdt, n. �O·� �ue será ple- declara que Sir Robert Km- Para rouba rlado no

.

quadro, em frente do namente satIsfeito. dersley está procedendo a

c<mdútor; mostra a presença de Protestam pvrmenorizado inquerito que CIDADE DE MEXICO, 5
'Iualquer obstaculo no re.-ceptor, COn t·ra f _

espera publicar de um mo-
N 'd d d A ·1.,

O e t t ...... a CI a e e topan, (oze
que s.e acha 00' quadro. men O para ou roo

b d'd
.

h
.

h t N t t· d an I os assaSSinaram, oJe a ti-
Se, por exemplo, e.tá na frentp. C a t'ãen o a espec a Iva essa pu- d J 'M d'd

'

d bl'
_

R· d ros o pa re ose oreno, epolsnutro carro com uma superf:cie as se. es in· Icaçao o sr. unClman e-

I t· f d d de terem feito com que êIe enw
muit.o polida, o receptor da ante- tegrall'sta�_ c ara es ar ln arma o eque. d hI

.

I d
. tregl\!>se o in eiro que possuia.

na recolhe um forte raio reflectl'- O va or naclOna os capl- O ft' b't' I d s ascinoras quizeram que o

do; todavia, no caso de o carro PONTA GROSSA 6 - ais. rI amcos co oca os no
padre revelasse o local onde se

d �
.

-' E tá d
. t' .

Brasil em 1935 se elevaramse mgl. para urr.a curva, omS sen O Vlvamen e co- .

d 190' encontrava enterrado o «tesouro
clIcador revela uma corrente 10- mentado O fáto dos quatro ap_roxlma. amente a ml-

dos padres augustinos» , o queterrnitente. vereadores partidarios do lhoes de libras.. não conseguiram em face da co-
Ainda outro caso para,a utilj- Integralismo terem assinado Na.s outras repubhca� sul-

ragem demonstrada pela vitima.
zação do raio misteüoso. tenden- um protesto contra o fecha- amcnc�nas, á excep"çao da
'e a evitar acidentes automobilis- mento das sédes int�gralistas Argen�ll1a, o total for� de
lico�, ci)nsíste na mstalação. de deixando o recinto da Edíli- 160 mll.h?es. .

1110 c�lfioso jogo de antenas na dêde e se recusando peremp- C?s �Ivldendos e Juros dos
parte posterior do automovel. toriamente a tomarem parte capitais colocados em 1935
Desse modo, o cndútor pode re- nos trabalhos da Câmara se elevaraf!! a 3.5000.0�0 e

ceber oportunamente aviso de Contando sómente com 3.250.000 lIbras, respectIva
que se aproxima um perigo, com quatro vereadores, êstes do mente.

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

tempo suficiente para aplicar os P. S. D., O govêrr.o muniCi- Concorrencl·afreios. No caso de se aproximar pai está sendo grandemente -

uma curva perigosa com grande prejudicado. O "Diario Oficial do Estado",
veloc:dade, reflectores colocados Tal fáto é virgem no Bra- está publicando edital em que
i:O lugar perigoso, a distancias sil, só se tendo registrado chama concorrencia para o fome-
O?" ,<çnt�s, o advertirão a te:()- ídentico na Republica Ar- cimento de artigos de consumo
..). ',,,Slüi pCil!cra fo?duZJr «! gentina. habitual, no exercicio do corrente

.e:.':"-::i ..;"d" até p!:lssar o ponto A Câmara continuará não ano, aberta pela Inspetoria' Re-
ç.tld. funcionando, POiE. por falta gional do Ministerio do Traba-

As demonstrações feitas com de número, até que seja dada lho nesta Capital,

I
CINE ODEON, ás 7 horas,

7ai�, m;;;t�riogo revelam St)f pra- por finda a solidariedade A concorrcncia encerrar-se-á, Lnta de vingança e Esfarra-
tica a sua aplicaç�oJ p'JIS o gera- dos adéptos do Sigma. f 5 12 horas, no proximo dia 20. panda desculpas.

sêcas comuns.

WASHINGTON, 5-0 se
cretario da Agricultura senhor
'\iiallace, autorizou a compra,
pelo governo dos Estados Cni
dos, de um milhão de cabeças
de gado e de caças das monta

nhas do centro e do norte do

Militares bra
sileiros nas

Olimpiadas
RIO, 5-0 ministro da Guel

ra permitiu ao major Inácio Loío
Ia, cepitãis João Franco Portas,
Nelson de Oliveira Tinoco, Cui
lherme Catrambi Filho; capitãis
medicos Araud da Silva Bretas,

país.
I Virgílio Ura, Rui Pinto Duarte,O sr. Wallace declarou que r Anisio Rocha e Afonso de Mou

a medida se destiaa a auxiliar os
ra Castro irem a Berlim no

criado�es e agricultores atingidos prcximo �ês de Agosto, fa:endo
pela seca.

parte da delegaçãt) que vai ser

d enviada na XI Olimpiada.a Aqueles oficiais, assim como

, U lOS que tenham obtido eSfa

licença, não representarão o Exer
cito naquele certame. Seguem, em
carater particular e sem onus para
os cofres públicos.

Acompanhado de sua exma.

familia retornou á esta capital.
a pós alguns dias de permanencia
em Joinville, o jornalista conter
râneo sr. Batista Pereira, diretor
de A Republica e secretário da
Prefeitura Municipal.

Ajustaram nupcias a senhori
hh� Ester Mélo, fi'lha do sr. Os
valdo Mélo, e Osvaldo Leutz.

,

Ministerio·
Marínha..

Fui-nos enviado á publi
cação, pelo sr. Capitão dos
Portos de Santa Catarina, o

seguinte:
lf1struçõe� para exames de Expostos. ao

praticantes, segundo-comissa- t'-9mpO

rio, terceiro-;naquinistas, ter, RIO, 5......:Causou surpreza ge-ceiro-motorista, cnodutor-mo- ral, na o::asi�o d<> emharque do;
torista de pequenas embar- at!�tas brasileiras, ôntem á noite.
cações, praticos, atalaiadores, a maneira como foram embarca

�,� Está de paraben� o lar do sr. arraes, mestres de pequena, dos os barcos que a Confedwl'
Herminio Celso Moreira e de cabo_tagem, contra-mestres e

ção Brasileira de Dé'sportos envi u
sua exma. esposa com o nascI- patroes de .pesca, a que se á Europa, notadlmente o «sk;H»
mento de uma meni�a ,que to- ref�re O AVISO no. 851, de 9

em que Richter correrà, que me
mou o nome de Marina Lourde�_ de junho de 1936.

receu especi lis atenções pois ele

A·' .

I
J • o� eX<l.r.ies par� segun- não foi encaixotado como deve,55_55Ina"

, •....... dO�.C.?m!.ss.ano,. te�ctlro •.m.a- mas ficou completamente livr�,
ram, um P.';,oquIP.lsta, tcrce\ro moto�ls�a, posto num canto do convéz e

,.. ..,' ';.', ,>,;' J�J�ttçpn,t� d.e p.loto, pr.a!I��n sem. o menor -resguardó.,''''''/� ....11re .�.,. . te de .maqUlnIsta, prat!cante- Por esta falta de cuidados é
motorIsta, ou de mot.�.msta de bem provavel que venham a 50-

�equenas el!1barcaçoes, pra- frer os proprios barcos que de
ttcos, atalaiadores,' arraes, veriam merecer melhor atelJção.meske de pequena cabota- -----

gem, contra-mestre e patrões Apanhados
ie pesca, serão realizados pO r u� ca·
n?� C:apitanias de Portos de n1 inhãO
PrimeIra Classe.
2. As condições e época RIO, 5-SeÍs pingentes que

para inscrições serão as mes- viajavam no estribo de um bon.
mas, discriminadas no Aviso de da linha Barcas foram arran
no. 785, de 23 do corrente e cados e jogados violentamente
publicadas em edital da Di- ao sob por um auto caminhão.ret'JrÍa do Ensino Naval no ficando todos feridos.
Diario Oficial, devendo, po· _,__

I rém, os exames ser realiza- Capitanias de-portos em
----------... aos r.a primeira quinzena de tudo que lhes fôr aplicavel.

Agosto próximo. 5. As cartas de habilitação
3. As mesas examinado- serão expedidas pela Diretor

ras serão constituidas pelo ria do Ensino Naval, á vista
Capitão dos Portos_ e por das copias das atas _J )s

CINE IMPERIAL, ás 7, 30 dois examinadores, de sua exames realizados e que a

horas, Pistas secretas, um sen- escolha: tirados dentre os ela serão remetidas, junta
sacional filme de gangsters. oficiais; ou funcionarios da mente com os documentos

Capitania, ou por êle requi· da inscrição.
ClNE REX, ás 7 e 8. 30 sitados da Escola de Apren- 6. Os programas das ma-

horas Meu coração te chama dizes Marinheiros, ou de terias para os exames serão
c'o�J�n Kiepura eMartha Eggerth. qualquer navio de guerra, -organizados pela Diretoria

porventura surb no porto. do Ensino Naval e consta-
CINE ROYAL, ás 7, 30 ho- 4. As disposições do Avi- rão -de duas partes: uma ge-

ras, Fronteiras do amôr. so no. 785, de 23 de maio ral de noções de portüguês,
do corrente para os exames arim-:tica pratica e morfol 19ia
do pessoal graduado da Ma- geometrica e outra técnica
rinha-Mercante serão ob - sobrt! a respecti va espec ai.-
servadas nos exames nas da de .

Capitais inglê
ses na Ameri·
ca do Sul
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