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A.. construção cío Preventorio, que agasa
lhará os filhos dos infortunados lazaros, será
alicerçado com a amalgama do amOr e da ca
ric...iade da mulher catarinense.

A GAZET
Pró-Preven'l:orio

Catarina
Santa

Sexta-feira e sábado da semana corrente, no salão
do «Clube 12 de Agosto», a Cruzada de Assistencia aos

Lazaros e Defesa contra a Lepra, vai organizar um inte
te ssante concurso, sob os móldes dos realizados em Paris.
Porna e Rio, constando da ornamentação com flôres natu-
1"<1 .s, de mesas para jantares e chás, com todos os requi
sitos necessarios-Iouças, pratarias, crístais.

Senhoras e senhoritas da nossa sociedade serão as

encarregadas da confecção cessas mesas, o que tornará o

(( ncurso airda mais interessante.
Os ingressos, dando direito a voto, estão sendo ven

didos.

politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
.

IIII Florianopolis, Quinta-feira IOde Dezembro de 1936ANO INUMEHO 648

Profanaram o altar O I Joa-O GomesISDlicit�u" _de uma igreja ga · d .,

BELO HORIZONTE, 9 _ I emlssa"
o povo mineiro continúa a

���������������������
de membro diretor

demonstrar sua aversão pe- passau o minislerio ao da Associação de
las atividades da Aliança Na- I

A mais velha cooperadora do Pelotão n. 3 da carn- cional Libertadora daqui. A- g81.Outra mprensa

panha de solidariedade faz o apêlo pelas colunas dêste cusados ele profanação do al

jornal �fin� de q,ue o a�mento dos mesm�s serventuário.s, t�r de uma igreja, o� alian- PIO, 9- Revestiu·se de grande imponencia a cerimonia,
a conv.enç�o pela Govêrno do Estado, seJ� dado, no dia �Istas acusaram os t�tegra- hoje, da passagem do alto cargo. de ministro da Guerra feita pelo
l: de Janeiro de 1937, na base e proporçao de cada um, listas e mesmo o propno pa- general João Gomes ao seu colega Gaspar Dutra. A solenidade te

co.no plc.se�te de «Ano B�m» ao Prev:ntório Catarinense. dre,. num de seus úit�mos ve a presença do general Francisco José Pinto, chefe da Casa Mi-
AqUt fica lançada a Idéia e o apelo. l�amfestGa em q�e termma� litar da presidencia da Republica, representante do sr, Getulio

dl;:endo, que a ANL conti- Vargas, grande número de congressistas e todos os oficiais generais Café
nua a I.lltar e� pról da de- presentemente nesta capital. excecão feita do general Góes Mon
mocracie] �otJV? pelo qual teiro, diretores dos diversos departamentcs militares, chefes de ser

quer a malar liberdade de viço da guarnição do Distrito Federal e membros das missões mi-
pensamento. litares francêsa e americana. bem como do coronel Pinto Guédes Conforme noticiamos em nossa

Numa grande procisão a- comandante da Policia Militar do Distrito Federal. Ao transmiti; edição de ontem, verificou-se, ás

qui reali zad�. ? povo jurou o cargo que vinha ocupando, o general João Gomes pronunciou 10 horas de hoje, a �el1bertura
em praça publica morrer em um discurso dizendo a certa altura: «Nunca deshonrei a íarda>, do frequentado estabelecimento co

batalha. para não c'eixar O general Gaspar �utra, por sua ver, disse: no exercito precisa
mercial Café Rio Branco, que se

nas mãos sacrilegas dos co- estar alerta contra todos os extremismos". encontrava fechado para reformas.
RIO, 8 - Anuncia-se que o governador Lima Ca-· . .

A
valcanti seguirá de avião no próximo dia 12, para a Baía,

mUl1Istas as

Shuas 'bgreJas. UIt I-ma h_,ra pleta��e:�nt:::�,u:a ��}�O cR��
encontrando-se con: os srs. Jurací Magalhães e Benedito NOVO a eas m

Valadares.
- <.ljranco vem ocupar. outra vez, o

seu logar dentre as casas chies des-
A conferencia dêsses três governadores está sendo corpus "d F

.

I
.

di t
te genero e comercio em leria-

objeto de. cogitações. �os meIOS, po tticos a ran a'�e q�e aos integralistas da O rei EduardoVIII ab,,9icau nopolis.
os sr�� Lima Cavalcanti e Be:1edlt? Valadares e�tao m- Baia o sr. Euclides Pereira, proprie-
curnbidos de rr.ostrar ao sr. [urací Magalhães o inconve-

_

.

d I
niente da agitação do problema da sucessão presidencial, RBIO'.I �-� Açao Íntegralis- LO N DRES 10 _ ( t ) ... O .

tano o e egãnte Café Rio {Bran.,

ante de três de janeiro próximo.
tas rast eira Impetrou uma or- Ed d VIII

'

b d ubrgd�n e
f

re I co, dando mostras do seu peculiar
___________________________ . dem de habeas-corpus em favor uar O aca a e a lear em avor cavalheirismo, e em atenção a so-

O sr. Jurací Magalhães dos integralistas prêsos na Baía. do Duque de York, licitação feita pela distinta educa-
° pedido foi distribuído ao sr.

-----�-------------------------- dora à. Beatriz Brito. dôou o re-

quer ter a gloria de in"di- Cardoso de Castro. Re o II t a I sultado da venda de cafés, duran-

d d t Em suas longas razões a A.I.B. te o periodo daslO ás 12 horas,
car cen i· a o cequér que sejam evocados os au-

em beneficio da campanha em pró!
RIO, 8 _ Publica um matutino que o sr. Arrnan- mentos de habeas-corpos anterio- de Marga�ida L..apes de da defesa contra a lépra.

do de Sales Oliveira desistiu definitivamente de sua can- res, que estão na Côrte Suprema AI rd
Esse gésto elogiavei de sr, Eu-

didatura, motivo pejo qual não renunciará ao govêrno de visto não ter havido flagrante de- me I a elides Pereira, que deu assim en-

São Paulo, resolvendo. assim, a questão. Aqueles que lho, nem decréto de prisão pre- Realiza-se amanhã, no Teatro se. . . sejo ao Pelotã.o n. 3 de angariar
tratavam da candidatura do governador bandeirante Io- ventiva. Alvaro de Carvalho, o festival Martins Fontes, Os araçás. 130$000, em beneficio dos han-

ram cientificados do fáto. Na sessão de hoje o relator da consagrada e aplaudida dis- Belmiro Braga. Semana Amo- senjanos, merece aplausos de nossa

O mesmo matutino diz: ihformará o tribunal da existen- seuse patricia Marganda Lopes rosa. parle.

no encontro entre os governadores Benedito Vala- cia do habeas·corpus. de Almeida, Que, num gésto lou- Luia Cané, (Romance de Ia Na ocasião da entrega do di-

dares e Jurací Magalhães é d_e gra�de significação politi- Te ría sesu i- vwel, ofertara' 50 '(. da renda ninã negra-Romance de la ninã cheiro angariado por essa eficiente

ca, para .os efeitos da �u�essao. E certo que 0_ nome do
C idada O· �

dess.i noitada de arte pró-constru- que sale de compras). mneira, falou agradecendo a ex-

H. Medeiros Neto é o UnICO que ocupa a atençao do sr. JO ção do Preventorio Santl\ Cata- Alvaro Moreim, (Modinha) lla. suo d.B, itriz d e S:>uZ1 Beito.

Juraci Magalhães, o qual dar� por terminad� sua carrei�a ve jl1 estu" r103. O sabiá e a Mangueira.
politica, retornando ao ExércIto, se consegUir para a Bala I dan te ? o programa do festival de Olegario Mariano, Bo.'·mia

a gloria que ela nunca teve de de dar um presiç'ente da' RIO, 8-Formam-se hípoteses amanhã esta', assim. organizado: triste.

Republica.
.

as mais variadas em torno do Hermes

desaparecimento de Hugo Pinto 1 a. PARTE
da Luz, filht) dQ almirante Ar- Menoui deI Picchia, Canto
naldo Pinto da Luz. A famaia inaugural.
procUlou-o nas casas de todos os Filinto de Almeida, O Pão
conhecidos e hoteis, não tendo I, /l, IIl.
nada conseguido. O ex-ministro Ca!siano Ri(;ardo, Exortação.
da Marinha falando a um ves Virginia Vitorino, Silencio.
Dertino, declarou que o seu filho Augusto Pinto. O Vira (es-
Hugo visitou a casa domingo tilizaçào de uma dança portu-
atrazado, palestrando muito. guêsa.

Dizia-se o:ansado, declarando: Juana de Ibarbourou, El Duce
«Meu pae, �stou exgotado. A Milagroso.
minha cabeça não dá mais nada.
E$tou completamente exgotado». 2a. PARTE
Hugo não tem relações em Sta. Felipe de Oliveira, O epita-
rereza, onde foi visto, pela úl- fio que não {oi gravado.
tima vez, no domingo. Leão de Vasconcelos, ,/Ima-

Apêlo do Pelotao n. 3

Vão encontrar..se
Rio
Branco

O nosso distinto e talento: o
conterraneo sr. Dionisio Souza
solicitou demissão do cargo de lo.
tesoureiro da Associação Catar i
nense de Imprensa.

as governadores Lima
Cavalcallti e Benedito
Valadares

Fonte:;, Variação.

- - Os bilhetes se acham á
venda na Livraria Moderna, á
r'Ja Fel� Schmidt n. 8.

3a. PARTE
Oliveira e Silva, Mãi Preta.
Oliveira Ribeiro NetCl, OBa·

tuque.
Augusto Santa Hita, O meni·

no e a bola.
Rosalina Coelho Lisbôa, Ca

tiveiro.
Adelmar Tavales, As Barca

ças.
Margarida Lopes de Almeida,

Oferenda.

Licença para pracesarl
não para prender
RIO, 9 - O sr. Otav;o Mangabeira adiou pl\ra amanhã

o discurso qu� pronunciaria hoje, reclamando contra a ce'lsura, que

hão permitiu a divulgação no Rio d'! uma sua entr�vista onde fa

zia reparos ás recentes declarações do pre�idente Getulio Vargas,
sôbre a sucessão presidencial e as atitudes das Oposições Coliga
das, que culminaram com a imptlgnação do octalogo.

Esclarecerá que as oposições não sugf!riram uma fórmula e

esta veio do governo, por intermedio da Frente Unica do Rio

Grande do Sul.
Exammará a prisão preventiva dos parlamentares e mostra_..

rá que o Tribunal de Segurança exorbitou, porque a C�mara con

cedeu licença para processo e não para prisão dos de.put".do�, que

i poderão estar prêsos durante a vig�ncia do estado de iuerra,

EnCOí.tra-se em to
das ::lS Farmacias

o g81. Valda-
•

miro
no n-"\eado co
mandante da

Região
RIO, 9-Afirma-se que o

general V1l1domiro Lima será o "_t,,,"

novo comandante da Primeira'
ReSião Militar.

,._!.
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a José de Diniz

Não sei porque o indiferentismo pela arte em

Florianopolis é uma epidemia que contagiou a to
dos que pensam e sabem escrever. Não sei a que
atribuír isso. Mas parece-me que os que tem sen

timentos de artistas, ficaram embriagados pela en

cantadora mõldura da paizagem que cêrca esta hís
torica ilha.

V. tarnbern é um dos embriagados da beleza
de sua terr a, Porém v. é diferente dos outros. Cria
ainda lindas fantasias. A filosófia que v. adota é
diversa a que predomina nos seus colegas-inteletuais
barrigas-verdes.Pois emquanto êles dormem na cama

do seu egoismo, v. borda com a sua pena floreados
e oferece, como dádiva, ao público, em pequenas
crônicas. Não sei si é sem cabimento: mas v. me

lembra a hístoria daqueie grande lírico chinez: Li
Tai-Pé. Ela data dos anos remates. Pois o genial
poeta viveu entre os ancs de 702 a 763, e foi "tal
vez o maior lírico de todos os tempos e povos" se

gun'do o Klabund. Naquele tempo dominava na Chi
na a dinastia de Thang. O imperador amava o poé
ta e deu-lhe o traje imperial; a maior honra que se

podia, naquela época, conceder a um mortal. Li-Tal
Pé porém, embriagado de aleool e a alma beb�da
de poesía, fazia discursos revolucionarias, vestido
de rei.

Em v. meu caro, tambem, eu vejo essa beleza

paradoxal. Embora o encanto das paizagens cata
rinense lhe embriaga a alma, v. não se deixa ador
mecer e escreve. Procura vibrar como a natureza,
não se deixa aniquilar pelo sentimentalismo; antes

pelo contrario: procura metamorfosear o seu sentímen
talismo em floridas crônicas. V. imita os dias quentes
deste verão que se transformam em poentes de cô
res maraviíhosas ao entardecer. E mais ainda: v.

procura lêr o que os outros escrevem,procura ser fami
liarcom as creações novas. E, sem egoismo, procu
ra torna-las conhecidas entre os seus conterrâneos.

Ontem ainda v. procurando apresentar -me a de
licada poetisa Córina Rebuá, e o inspírado poéta
Mario Urna, prestou um beneficio de divulgação
dêsses eleitos do Olimpo, entre o público catari
nense. Porque eu já os conhecia. Os lindos versos

porém, que v. transcreveu merecem ser lidos; pois
realmente são bons e valem muito mais de que
muitos versos semeados na imprensa, quasí diaria
mente, pelos poétas das capelinhas ...

Corina Rebuá, com suas admiraveis rimas líri
cas da -Boca-Morena-, me fez lembrar Eichendoff,
o grande lírico alemão. Esse poéta foi no lirismo
alemão «o coração de jovem desabrochando na

tarde de verão como uma primeira e última rosa

que dura até o arrebol..»
Veja esta quadra do poéta.

«Os desejos são como as nuvens,

Velejam pelas regiões tranquilas.
Quemc onhece no vento môrno
Si são pensamentos ou sonhos.»

Decretada a pr·lsa-o-iUL.GA�OS Ilrradiação de
. os comunistas do Roma

t.
Rio Grande do A Estação de Roma 2. R.O.

Preven Iva Norte m. 25,4, kc, 11810, irra�iar4
. . hoje, ás 20,20 horas, o segumt:

d I tares acu RIO, 9 o Superior rs- Anúncio em italiano, espa-0& par .me� .

•
bunal Mil�tar julgou. ontem os nhól e português.

sadas de atividades ex .. resp?nsavels pelo movimento co- Marcha Real e Giovinezza.
,a munista de novembro de 1935 Noticiário em italiano.

Irem IstaS no Rio Grande do Norte, que ExecuçãO de um áto de opera
haviam sido absolvidos pela jus- lírica.

RIO, 8-Na sessão de ôntem do Tribunal de Segu- tiça daq��le Estado.. .
Conferencia sobre um argu-

rança Nacional, realizada sob a prcsidencía do sr. Barros O 1 nbunal decidiu anular o
mento de atual�dad�.

Barreto, compareceram todos os JUIzes e o procurador, processo, remetendo os au�os para Concerto siníonico Orquf3tra
sr. Himalaya Virgolino.

. .,.
a�u�le Estado. para os fms de do UAUGU�TEO» .

.,

Prosseguindo no exame da prisão preventiva, SOIlCl- direito. Conferencia do Prof. Vitorio
tada pelo delegado Bellens Porto, a respeito de 139 co- Em ba ixada Putt� sÔ,bre o te�a: "O pr�gre_
réus do movimento armado de novembro de t 935, nesta

d he i S() cientifico amencano e a inílu

capital, e dos cir�co parlam�ntares envolvidos nos ac�nte- t _e enbgen'l r,

-

enci� italiana no campo da cir-
címentos extremistas O Tribunal de Segurança deferiu a r os ras I e I

curg.a reparadora»,
decretação da prisãd preventiva do senador Abel Cher- ros ao .J apão Execução de cantos do Pie-

I mont e dos deputados Otavio da Silveira, Abguar Bas-
E
.. ,. menta.

tos Domingos Velasco e João Mangabeira, tendo-se abs- RIO,. t: m

JJane�ro proxi- Noticiario em espanhél e por-
.

'
- t' lt'

..

P 'a mo segu-r para o apao uma em- .....

I tido de votar, com relaçao a es e u imo, o JUlZ ereir
bai d d h

.

b I' tugues.
Baixa a e engen erros ran ei-

M I R I GJovinezza.raga. h f' d I R' d arena ea e "

Dos 139 co-réus, cujos nomes já foram dados á pu- ro.s, c e la, a pe o sr.
.

UI e
_

blicidade, O Tribunal decretou, igualmente, a prisão pre- Lima e SIlva, a qual vai conhe-

ventiva de todos. sendo que o juiz Pereira Braga tarn- cer os progressos do Japão, e,
8.

bem se absteve de votar uanto ao sr. Mauricio de La- nat�ralmente., concorrer para uma Re IIg Ia-od
q

maior aproxrmação entre os dOIS
cer a.

países. iiiiiiiiiiii....__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

C O n V O C a ç a- o SENHORITA I AcompanhelFestivioadea Moda de N. S. da
���������������- comprando suas Bolsas e Cintos na COnce i Oão

Nos versos de Mario de Lima, a poesia tem du
plo valor: os seus versos são feitos de musica e

pensamento. A musica de sua líra lembra H�ldel?
I ling. O pensamento, porém, que �e _llJ.w.Uia a essa

I
musica, lembra Nietzsche qU.ariJo escreve:

. ,'.
_

- Ít?rotunda é a dôr do mundo-
O prazer é ainda mais profundo que o sentimento do

coração I

A dôr diz: Desaparece I
Mas todo o prazer quer ter eternidade-e
Profunda, profunda eternidade I»

E assim, meu caro, v. não me apresentou os

poétas; apenas me fez reler os bélos versos de
Córina' Rebuá e Mario Lima, que me enterneceram.
Os poétas são creanças, diz Olegario Mariano;
enternecem-se por tudo e cantam, ou emudecem e

sofrem ...

Eu muitas vezes sou assim. Mas ha momen

tos tambem, que me rebélo e declamo para mim
a "E8trêla de Aliança" de Estefan Gorge:

De acôrdo com os Estatutos em. vigôr, co�vo�o Casa. Macedonia
os srs, associados para uma Assembléia extraordinaria Por motivo do máu tempo
a realizar-se na Sede do Clube, á rua Conselheiro Mafra A Casa que mais barato vende ente-ôntern reinante, foi transleri

no. 2, ás 14 horas do dia 12 do corrente mês (sabado) da a procissão de N. S., da

afim de ser discutido e aprovado o ante-projeto de refor- ���6�T�R�A�J�A�N�O��6�� Conceição para domingo próximo,
ma dos nossos Estatutos. Si na hora acima citada não lô

-

ás 17 horas.

houver número legal, será meia hora depois realizada a re-

Car ,9on1-'
A procissão percorrerá o iti-

ferida Assembléia com qualquer número. _
nerario dos anos anteriores e se-

Clube dos Funcíonarios Publicas 'Civis de Santa rá abrilhantada pela Banda de

Catarina em Florianopolis, 5 de a�zembro de 1936. Alfaíate da Moda Musica da Fôrça Pública.

ADOLFO BITTENCOURT DA SILVEIRA
PRESIDENTE D r. Miguel

Bf::>abaid
CLINICA GERALBrindes "Guaraina"

HABILITAI-VOS
o Deposito dos Laborat6rios RAUL LEITE, sito á

rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, gripes
e resfriados.

I
•
"
•

I
I)

! ..• 'lf'
• '!l'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Filiaes
Msrtrtz:
ern:

FL.ORIANOPOL-IS
Blurnenau - ..Joinville - São Francisco Laguna

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio de

A Gazeta

Seoção (:te
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas
Tapetes e trilh'bs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeircs

'

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ( ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I orornoveis, Motores de esplosão, Ivl0tú7r.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar-jalhe- electrlcos
�abonetes e Perfumaríes res Material em geral, para transmissões: L0 I

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
eortinas e Certínados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, q.;ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnícos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco 1

� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �\a Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eJectrico em geral �� Ernpreza Naciona-'-d-e--I'-'-I-a-v-e�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' -" Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.���VAV�VgÂ.��"'���������_���á�VÂ.VÂV.A.��.

Rl'a Trajano rr 1 sobrado RESIDENCI�- Rua Este-

I
'

1 LI
ves JUnior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1. 1 3 1

I :....= Dr. Renato

'

I Deseja �oncerta o

--Sarbosa-- seu radio? Procure o

.���.��.,.-- ·:_::-;:;--.:.__;.__......y;'-.-..."d���. --ADVOGADO-- \ �igu�����:\u; s��� �����
_

� "
.. ," .. i®., '

. 0 ,. Rua TrajaRo, 2
-

(sob.) mente satlstetto.

:00."$11•.,0 O. , í \ FO:d!?2:':�t�:�:or�·· I �l�L��O��..J�A��S��������-
: Companhia '�Ahança da Bahia"! ., Aderbal R. I: FUNDAI:.'A EM 1870 I. da Silva
f.t v

: Seguros Ter(estres e Maritimos I RuaC���.v:���IO (sob,

': Incontestavelmente a PRIMEIRA dr..) Brasil II Fones 1631 •

129°_1
.tl� CAPITAL RALIZADO 9,000:000$000 I_
�$ RESERVAS MAIS DE. 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:.5;3$358
PROPRIEDADES IMüVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM(DAS�EM 1935 2.717,044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

---------- .�"""" .... .._.-�._-=;:;-- ---

-�•••---------.-------

Fltentce bem! Advogad\os
• ,I Accacio Mo-I
• •

I te I ra tem seu escrip-
• tÓJÍo de advogacía á rua

.. .

Ap,entel, Sub-A.gentel 8 Reguladores de�Avariai em

r:o Brasil, no Uruguai e nse prlncipail praçal eslrallgelral.

�gentes em Ftorianopol is:

t) Campos Lobo & Cía. I
O Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 ! (Curso de especialização em

a TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFl(,O ALLIA!vÇA � molestias de senhoras)
@ •

;.: �," '" b�:�����:��� .e!;��:�ae�t:j��geS i.' :�n!;�fll��::Et;;�:
'1--'�

.

.. ANITA GARIBALDI, 49

."••••GO.- ..:::::::::r---.-t----••••••••••------ ------------iiiiiiiiiiiiiii---�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Vlsconoe de Ouro Preto

!ndica: Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnh�a mécllca de erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 húTOS em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE--1595

CLINICAS DO DR, ARTUR
PEREIRA E OUVE RA

��?_ �
':

,
.c_

Agencia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente nu 112

•

IDr� Ricard�
Gott.srna ri r .....

Curso �e especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

n. 7(). - Ph01\p' 1277.

I Caíx 1 Postal, 110. _j
1�8dro de Moura Ferro I
1

Advogado

F"orrnídaveis lortelol proprlos, tr.. veleI
por limana, todas as ..oun·
daI, ier,a. e lextal·lelral,

•
"
•
..
OExtração com global de cr'ltal.

A (,la)\. j Itr!� .IIUl u
, honestidade, pOil, OI ser

lel�\J illo pr..�ncladol pelo povo.

� �_......_-.....,.,.__------, -��-�-------

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

Médicos

Dr. Carlos Corrêa•

I'todol OI Estados

, �,

Ex-chefe da clinics do Pmpi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsia em cirurgia

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

operações de plástica

Rr!:iJência: Rua Vi::conde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO ,úE':
ANALISES

,�

CONSULTORIO··-Rua Tra·
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
. forragem, fabricação de maquinas

em g�ral, (agricolas e industriais)
-'moinhos de fubá, arados businas

, ,

para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB, MODELO i

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a Indanthren - C6res firmu:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc,
Colchas, guardanapos, lenços, toa'has de banho de

rosto e de mesa.

Confecção, de camisas, calças, etc.
. Unhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 estmnjeiros)

t.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMÃOS.
Redução

NAS

mercadorias

Rua Fellpe 5chmiàt
FONE: 1401
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A GAZETA - Florianopoli�, 10-12-936
------------------

Novo horário
do Sindicato
Condor Ltda.
Domingo: Rio de Janeiro

BuenCls Aires com escalas em

Santos-Florianopolis-P. Alegre
e Montevidéo. A mala fecha:-

'

na agencia. sabados às 12 ho
ras;no correio, domingos às 7,30
horas; registradas, domingos às

7.15 horas.

30. feira:Porto Alegre-c-Rio
de Janeiro com escalas em- FIo·
rianopo!is-São Francisco- . Para

naguá e Santos. A mala fecha:
na agencia, segundas-feiras às ! 6
horas; no correio. segundas- feiras
às 20 horas; registradas, segundas- I

feiras às 19 horas. I
40. feira: Rio de Janeiro-

Porto Alegre em escalas em

Santos e FlorianopoJis.A mala fe
cha: na agencia, quartas-feiras às
9 horas; no correio, quartas-feiras
às 10 horas; registradas, quartas
feiras às 9 horas.

I Limousine I
202 I

ATENDE PELO TE-
LEFONE 1.222
SERíEDADE E CONFORTO

Propr: PalrocinJo VIeira
-

Leilão

Seis potencias, entre as quais a França e

fr,glaterra vão apêlar para que cesse a luta na

ESPanha .

coletores dagua, pelo; nacionalistas, dirigiu um desesperado apelo aos camponêses,
MADRID, 9 - Cincoe.ltl mulheres, levando nos braços pedindo-lhes que auxiliem com urgencia a defesa 2a capital.

seus filhinhos famintos, apre��i1tor a.n-se ás autoridades nacionalis-
'd d U'

, ,

f' d l' ES""OLA DE tra. F_ilha, 4; Arnando !3,e,c,k 3;,
LONDRES. 9-Consts, Je fonte fidedigna. que a Fran- tas, na CI a e rnversitana, a im c pec irem proteção. li Firmino Boaventura fCIJO, 6;

�j
ça e a ll"gtaterra, obecendo uma iniciativa britânica estão prepa-

CADIZ, 9-A estação de radio local transmitiu, hoje, COMERCIO. Jo�é Felipe, 5; Marílio Machado,
rando um apelo ao sr, Largo CabalIero e ao gener�l Fr nc • uma noticia aqui recebida, segundo a qual sobe a mais de oito-

6; Odilon Mafra, 8,' Osvaldoa o, pa
centos o número de mortos nos últimos combates em Pozuelos,

In que cessem as hostilidades, rasu itade fi Müller, 3; Paulo Scheidementel,
O apêlo será assinado por seis potencias. que ficou completamente livre de elementos governistas. I 7 V ld

.

B k 5
Tambem, segundo noticias aqui divulgadas hoje,' cerca de na do a no Ie - ; a erniro er a, .

tres mil catalães se sublevaram em Barcelona contra os comunistas. tive de !936 REPROVADOS: 3,

Entre os revoltosos contam-se numerosos oficiais da guarnição da C
cidade. 20. ano do curso MEDIA DO ONJUNTO

LONDRES, 9 _ As negociações para uma _
acão de propedeutico DAS DrS�IPLINAS:, Alberto

:s:t Paulo Pereira, 8; Alcione Cos-
mediação pela Inglaterra na guerra espanhola estariam fazendo pro- B 6 AI O F
cressos consideraveis, mas faltam detalhes. O governo britânico PORTUGUES: Alberto Pau

ta erreta�.; tino utra �.
t)

I P
.

5 AI' lho. 4; Firmino BOdvehtura Fel-
pretende fazer cessar as hostilidades e conseguir um acôrdo entre o ereITa.; cione Costa" 6 J 'F I' 6 I\J! O!'

B 5 AI' O Filh JO, ; ose e Ipe, ; .vran 10

os beligerantes, erreta, ; tino utra ) o, M h d 7 Odit M f 7
d 3 F'

.

B F ", 6
ac a o,; , on ara .

CORDOBA, 9 - A Junta e Defesa de Madrid, ante ; irrmno oaventura eIJO, ; P I S�h,'d .• I 7, V' ld
'

d J 'l�'l' 6 M 'I' M I d
au o v oi ernenter, , a 0-

os vigorosos ataques que, segundo consta, estão sendo prepara os ase <I IPe, ; an lO ac la o, .

B k 5·
7 Üdilo M f 6 PIS h

.
-

muo er a, '

; I 00 ara, ;. au o c ei- REPROVADOS: 5.
dementel, 5; Valderniro Berka 6.

lREPHOVADOS: 5. CARTAZES
, DO DIA
i FRANCES: Alberto Paulo

Será vendido em leilão no dia Pereira, 6; -1lcione Costa Berre- CINE ROYAL e CiNEI t ás 19.30 horas diversos MO-
ta, 6; Altino Outra Filho, 3; REX

.

I r 5veis. tapetes, louças, vidros e miu-
.

,

, SHllU tanearnentc, as e
Armando Beck. 3; Firmino Boa- 7,30 e ás 7 e 8,30 horas,Ama-delas que guarnecem o prédio da F' 7 J I L 3

Avenida Rio Branco n' 74. ven�uFra eijó, ; oé ange, ; me sempre, com Grace Moore
"'I B José ilipe, 6; Marilio Machado,. e Leo Carrillo.
!�. • o prédio estará aberto 6; Odilon Mafra, 7; Paulo Lan-

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiií� durante o dia do leilão.
ge, 3; Paulo Scheidemantel, 7;
Valdemiro Berck, 4.
REPROVADOS: 2.

PARIS. 9 -Vindos de Valencia, chegaram a esta capi
li' I o ministro da Fazenda eia Espanha, sr. Negrin, e o sub-se
rr tário dessa pasta sr. Bujeda, que vêm resolver vanos proble
mas relacionados com o seu Departamento.

Entre esses assúntos a aquisição de caminhões e automo

veis e produtos Iarmaceuticos para as tropas governamentais es

panholas. Parece que o sub-secretário pretende ir tambem a Lon
I-res, tratar da compra, pela Inglaterra, da produção de mercurio
CilS minas espanholas (,ue estão todas situadas na zona dominada
pt'lo governo.

TETUAN 9 - Informes chegados de Madrid adiantam
que os governistas encheram de dinamite os túneis do Mel! o e

2a, feira: Rio de [aneirc-c-P.
Alegre com escalas em-c-Santos-c
Palana5uá-Siío Francisco e Fio- �piiiiiiiiiiiíiiiiiRiiiiiEiiiiiCiiiiii(iiiiiSiiiiil\iiiii_iiiiiS-Eiiiiiiiiiiiídiiiiie··liiiiilmiiiiiiiiiiiíoiiiiifiiiiiiciiiiiia�1rianopol sAm, 11 fecha: na agen- IC'", segundas-feiras às 10 ho-' de aliaiate para trabalha

ras; no correio, sezundas-íeiras às em Lages. Tratar na Al-
e> faitaria Machado

11 horas] registradas, segun las- ����������� I

ftiras às 10 horas. 1_7 -IBanco de Crédito I
Popu lar e Agri- I I
cola de Santa

ICatarina

I I
••••i.-----------•••O�

50. feira: Bueno! Aires-Rio
de Janeiro com escalas em- Mon
tevidéo-c-Porto Alegre-Floriano
polis e Santos. A mala fecha: na

agencia, quintas-feiras às 9 horas;
.

no correio. quintas-feiras ás 10
hora5; registradas, quintas ·feiras ás

9 horas.

Paulo Pereira, 6; Alcione Costa
Berreta, 4; Altino Outra Filho,
5; Firmino Boaventura Feijó, 4;
José Amaro Vieira, 3; José Fi"
lipe, 7; Marilio Machado, 9;
Odilon Mafra, 7; Paulo Lange,
3; Paulo Scheidemantel, 8; Val-

����������������������$i
demar Ber�k, 8;

!': REPROVADOS: 3.

RIO, 9-Foi instalado o Con
selho Federal dos Serviços Públi
cos, com a presença do presidente

I
Getulio Vargas.

COROGRt\F!A DO BRASIL: Em primeiro lugar, falou o sr,

Alberto Paulo Pereira, 6; Alcio- Moacir Briggs. que, em nome de
ne Costa Berreta, 7; Altino Du- sem companheiros, agradeceu a

tra Filho. 4; Armando Beck, 4; prova de confiança neles depos:-
Firmino Boaventura Feijó, 9; Jo- tadas.

'

sé Amaro Vieira, 4; José Fi!i- Por último falou o presidente
pe, 7; Matilio Machado, 8; Odi- da Republic'l, que fez um retros

lon Mafra, 9; Paulo Scheide- pécto dos trabalhos de reajusta"
mentel, 8; Valdemiro Betka, 6, mente, dizendo que o atual orgão
REPROVADOS: 3. era o coordenador dos trabalhos

afétos ás comissões e que sua di-
-

., HISTORIA DO BRASIL: ciencia solucionará quaisquer dú-

O Alberto Paulo Pereira, 5; Alcio- vidas suscitadtls na aplicação do

C r e d í toM u � u o P r e d i ai :
De Co,', BerreI" 5; Aluno DI>" ro,ju,t,mento.

•

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral
Residência:
HOTEL MAJ ESTie

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado,
Não deixem de ir ao vispora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Café e Restaurante

"BOM· CIA",

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva.

136:700$000
56:424$498

EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIf.DADE NOS PRATOS

Visitem Bom Dia

RECEBE DEPQSITOS

PR6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ClC Limitada 5'1. ala.
ClC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

•

pOIS o

Rua João Pínto n. 27

Sabado: Porto Alegre- Rio
de Janeiro com escalas em-FIo·
rianopolis e Santos. A mala fecha:
-�a agencia, sextas�feiras às 16

horas; no correio, sextas-feiras às
20 horas; registradas, sextas-feiras
às 19 horas.

------0.

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

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

•
•

Para mais informações pedimos • CREDiTO 'VIUTUO P F�EDIAL
dirigir-se aos agentes: CARLOS •
HOEPCKE �IA. ••••••......---------•••

- .......

50. feira: Rio de Janeiro
Porto Alegre com estalas em

Santos-Paranag�á-São Fran
cisco e Floriaoopolis. A mala fe
cha:-na agencia, quintas-feiras às

10 horas; no correio,quintas·feiras
As 11 horas; registradas, quintas·
feiras às 10 horas.

6a. feira: Porto Alegre-Rio Ide Janeiro com escalas em-Flo- I

rianopolis-SãO Francisco-Pá-jranaguá e Santos. A mala fecha: .
-na agencia, quintas-feiras às 16 •

horas; no. correio, quintas�feiras às

20 horas; registradas,quintas-feiras
às 19 horas.

A. CREDITO MUTUO PPtE-
D IA L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessiveI a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cauernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois :;oríeios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

..

Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na

5

CINE IMPERIO, (João Pes
sôa], ás 7,30 horas-Folias de
Ycrsaittes, com Gitta Alpar.

INGLES: Alberto Paulo Pe
reira, 6; Alcione Costa Berreta,
6; Aitino Outra Filho, 4; Ar
mando Beck, 4; Firmino Boa
ventura Feijó, 6; José Filip-, 4;
Marilio Machado. 4; Odilon

I M f 7 P I S h id I 6 ALUGAM.SE quartos. Tra-
ara, ; auo c er emaute, ;

REPROvADOS: 5,
I tar pele [onc 1436,

GNE ODEON, o lider, foca
liza. ás 7,30 horas,Monica, com

Kay Francis, Warren Willian e

Jean Muir.

MATEMATICA: Alberto Instalado
o Conselho
Federal dos
Serviços
Públicos

Romano Mattioli

I A' vendd
•

nas b(�as farmacias
Representante:

CAIXA POSTAL 345 CURITIBA PARANA'

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A.

- .

ano nao renuncIou

planos de casarseus
".

, EM VIRTUDE DA DECISAO o SR.

AL.OWIN TERIA OECL.ARAOO AO

GABINETE SER CERTA A ABOI-
_.

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

CA9AO
A G�:::�rtivaA GAZETA

LONDRES, 9-Informações de fonte geralmente dig- .

na de fé, dizem que lord Baldwin, falando á noite, pe-
Redator.Acloll·de Valconcelo8

rante o Gabinete, declarou que o rei decidiu definitiva-
mente, abdicar, porque lião deseja. renunciar aos seus Fu teb61
planos de casar-se com a senhora Wally Simpson. Realizar-ee-é domingo próximo,

-0-
no campo da Federação um [esti-

NOVA YORK, 9-As simpatias da maioria dos ame- �a! promovido pelo simpático Iris
ricanos estão com a senhora Simpson, no caso da crise f C
constitucional britânica.

. .

Comtará provavelmente o pro-
Em mais de lima localidade foram organizados clu-

grama de dois jógos entre os J' e
bcs, ostentando o Iêrna «Wally para rainha». 2' quadros do Íris e do .J1vat, e

Em comícios, realizados em varias cidades, foram ainda de 2 lutas de box entre
apresentadas moções de protesto contra a atitude do ga- amadores dêsse esporte.
binete britânico, considerada corno «um desacato aos brios O
da mulher americana».

5 quadros estão se preparan-
do com cuidado, o que nos dá a

Em Baltimore o povo espera ansiosamente. que o rei certeza de que teremos ótimos
Eduardo despose a senhora Simpson. jógos.

Quanto aos circulas britânicos estabelecidos nos Es- A d b di
tados Unidos estão geralmente divididos. Muitos são os t d

s

pr�vaN
e ox �rão. IS�U·

que lamentam o fáto de Wally ter se divorciado duas ve- Oa
as

cSn rhe I umasJeé LbIl�llnéittl e
zes. . .

•
scar c u er e os UIS.

N
.

f'
..

d'
. Op rtunamente daremos os qua·

os meros o iciats e Washington, a United Press d d f t
- di 13

foi informada que o govêrno está perfeitamente ciente da doc quet se e ron arao la

,

b ítâ
.

I d f
o corren e.

crise ri aruca, a qua provém e atores que nada têm
que vêr com a nacionalidade da senhora Simpson. A I

Ontem, o prefeito de La Ouardia recusou-se a admitir t etisrno
o debate em torno de uma rnensegern apresentada por al-
guns intendentes municipais, de protésto contra «a ma- N_ova ragu I amenta
neira vergonhosa com que o govêrno britânico está tra- çao das provas de
tando a senhora Simpson». salto em altura

-0-

LONDRES, 9 - Espera-se que a propalada decisão
do rei Eduardo VIII relativamente á abdicação, seja co

municada ac gabinete, pelo seu respectivo chefe.
Circulam rumores que o rei terá como sua sucessora

no trono a princesa Elizabeth, auxiliada por uma regencia,
em virtude de não ser muito satisfatorio o estado de saú
de do Duque de York.

-0-

LONDRES, 9 -- O gabinete reuniu-se numa casa da
rua Downíng, ás 11 horas de hoje, esperando decidir
acêrca do modo de apresentar á Câmara dos Comuns a

decisão do rei Eduardo VIII.
1\ sessão da Câmara realizar-se-á ás 14,45 horas.
Se a abdicação de Eduardo VIII fôr anunciada, pre

sume-se que o gabinete preparará a lei de sucessão do
rei, que deverá ser assinada antes de seu ultimo áto, ao

fi rmar o projéto de lei de abdicação elaborado pelo parla
mento.

O advogado Monckton assistiu á reunião, tendo che
gado a Fort Belvedere, de automovel, na manhã de hoje.

-0-

LONDRES, 9-Nos circulas .politicos prevalece hoje
o critério de que o rei resolveu definitivamente abdicar.
Até o momento desconhecia-se a data da publicação da
decisão di) monarca, acreditando-se que será divulgada
proximamente perante a Câmara dos Comuns, Ao mesmo

tempo afirma-se que o irmão mais velho do rei, o Duque
de York, nega-se a assumir o trôno.

v o D o o v <:)

FLORIANOPOLIS, Quinta-feira, IOde Dezembro de t 936

e com vara

PELO MUNDO 1 Nossa Vida
BERLIM-8-A Sociedade

de Autopistas do Reich pubhcou AHIUER5ARI05
uma informação sabre o resultado
dos trabalhos em 31 de outubro,
Eram explorados nessa data I .000
quilômetros. A obra tinha sido

empreendida em 61 quilômetros,
aumei t .ndo o total em construção
até 1.594 quilômetros.Até a men- Faz anos hoje o sr. Joãv
cionada data, (aram invertidos na Fernandes Guedes J0r.
construção 1.289 milhões de mar-

cos.estando empregados 101.800 Transcorre hoje o aniversario

operarios. natalicio da menina Ivone Alves,
--' I filha do SI. Plácido Alves, íun-

PARIS-8-Jean Mermoz, o cionario dei Prefeitura de Flo
famoso aviador transatlântico.pare- rianopolis,
ce estar perdido sabre o Átlântico
S Fez anos CIntem, o academico
uI, a bordo de um aparelho do

O de medicina sr, Cassio Costa.
Correio Aéreo. aparelho deixou
Dakar ás 6,35, e quando se

achava a 435 milhas a sudoéste
dêsse porto foi ouvida a sua últi
ma transmissão pelo rádio, exata
mente ás 11,00 horas. Espera-se,
todavia, que êsse silencio seja de
vido unicamente a uma falta no

aparelho de rádio.

BIBLIOGRAFIA

rHE6Rm UH5

firi Santerre Guimarães
Enc.ontra-se em Florianopolis

o estimado patricio sr. Arí San
terre Guimarães, inspetor dos

agentes fiscais em nosso Estado.

Foi-nos ofertado hoje, pelo
sr, Vensceslau Freysleben, ex

consu! da Espanha e atualmente
exercendo as funções consulares
de Delegado da Junta de Defesa
Nacional de Burgos em Floria
nopolis, u na monografia ilustrada.
publicação c ficial do Governo
Nacionalista de Burgos, conten

do um tremendo llbélo acusatorio
contra as atividades vermelhas na

Espanha.
30mos gratos.

Aniversaria-se hoje, a exma,

sra. d. Nicolína Veloso, esposa
do sr. Agapito Veloso, Iuncio
nario do Dominio da União nes

te Estado,

BERLIM-8--0 julgamento
de David Frankfurter, acusado de
ter assassinado o chefe regional
nacional-socialista da Suissa, sr.

Wilhelm Gustlolf, começará ama

nhã em Chur, na Suissa,

Dr. Luna Freire
Chegado de Blumenau, está

nesta cidade, o dr. Luna Freire,
juiz de direito de Blumenau.

Alta distinção
o chanceller Adolfo Hillér,

distinguiu de maneira brilhante o

nosso embaixador dr. Muniz dr!
Aragão, com a maior distinção
alemã, que é o da Cruz V�r

melha.
O embaixador brasileiro foi

recebido em au.:liencía especial.
pelo chanceler, que o entregou
p�ssoalmente tão significante pre
mIO.

"Santa

Pela delegação finlandêsa ao

Congresso da Federação Intema
cioaal de Atletismo Amador, efe
tuado logo após os jógos olímpi
cos de Berlim, foram apresentadas
algumas propostas que lograram
aprovação.
A proposta para os caseis de

empate nas provas de salto em

altura ou com vara, está assim

redigida:
«Quando dois ou mais concur

rentes ficarem empatados na clas
sificação de uma prova de salto
em altura ou no salto com vara,a

preferencia será dada:
a) ao concurrente que tenha

falhado o menor número de tenta

tivas na altura do empate;
b) si a igualdade persistir. a

preferencia será dada ao concur

rente que mais vezes tenha falhado
nas tentativas, desde o inicio das
provas até haver transpôsto a al�
tura do empate;
c) si o ampate se mantiver, a

prelerencia será para o atléta que
tenha falhado menos antes de ha-

Três rn ii fun-

a Premia
Catarina"

Procedente de Cocal encon

trá-se nesta cidade, acompanhado
A delegação alemã ao mesmo �e sua �xma. esposa, o sr. �efe·

Congresso apresentou tambem uma I nno Bungo. abastado comerciante.

proposta sabre as corridas de ve

\ocidade e saltos de extensão ou

de triplo.
Ficou dessa Iórma estabelecido

que:
«Nenhum recórd e ..tabelecido

em pista, numa linha réta, poderá
ser homologado se o vento, seja
qual Iôr a sua intensidade, soprar
pelas costas ou obliqúamente por
detrás dos concurrentes.

Vigóra a mesma determinação
pôr o salto em extensão e triplo» .

Finalmente, sôbre o atlétismo
feminino resolveu o Congresso:

«No caso de reclamação, as

atlétas pódem ser submetidas a

um exame médico».
Essa última modificação é in

teressante e não deixará de trazer

alguns aborrecimentos ás concur

rentes e dirigentes do esporte muno

dial.

Dr. Pedro dI Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado)

'Dr. Silvio ferrara
Regressou do Sul do Estado o

competente facultativo dr. Silvio
Ferraro, l ' secretario da A�sem
bléia do Estado.

cionarios
PREJUDICADOS

Resultado do sorteio de 28 de Novembro de 1936:
LETRA PREMIADA Coupon n. 23.427 Série 6 250$OCO
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Todos os números 23.428 das demais séries 500$000

ver transpôsto o máximo em que

empatou;
d) si o empate subsistir ainda,

conceder-se-á uma nova tentativa
na altura não transpósta, e,no caso

de nada resultar, de�cer�se�á o

sarrafo para a altura máxima trans

p6sta e autorisada mais uma ten

tativa» .

Heitor Ferrari
Encontra-se, ha dias, entre nós

o estimado jovem conterrâneo
Heitor Ferrari, doutorando em

E'lgenhuia.

RIO, 9-0 áto do prefeito
do Distrito Federal, dispensando
todos os contratados, prejudicou
cêrca de três mil fuor.ionarios.

Regressou de sua viagem ao

norte do Estado onde fara a ser

viço do Ministerio do Trabalho
o sr. [egurta Nascimento, Iuncio"
nario daquele Departamento.

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pa8choal

5EHTE HOUA

Está em festas o lar do nosso

estimado patricio e redator I des
portivo deste diario, sr, Acioli
de Vasconcelos, com o nasci
mento de um robusto garôto que
tomou o nome de Aulo.

VI51TRS

Visitou-nos hoje, a inteligente
e educadora catarinense, exma.

sra. d. Beatriz de Sousa Brito,
chefe do Pelotão n' 3 em pról
da campanha de deFesa contra a

Lepra, que. nos veiu agradecer
as referencias elogiosas á sua

pessôa,-aliás justíssimas e mere·

cidas,-divulgadas, na edição de
ontem deste diario.

Agradecemos a gentil visita.

Letras

OUTROS PRRTEm

Sizenando Teixeira
Viajou hoje, via aerea Panair,

o sr. dr. Sizenando Teixeira, di
retor da Saúde Pública do P:>r"
to de Florianopolis.

Seguiu para São Paulo. o nos

so conterraneo sr, João Kletem
berg, funciollario federal aposen�
tado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




