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deteve perig os

Dois extrerliistas e urna
vam boletir,s
da linha São
ladrão, ternivel a<-iépto
atuação marcante no

·

d' P t A. I Cientes do ocorrido sairam a caça do meliante o co-

Vteu e o r ..,o ,� iegre II missal io de policia Oscar Pereira e dois praças da Força
A' d!

Pública,
.

rtlstas e circo A prisao Momclltos após o ladrão Antonio Garrido era pré-Felido Mincl�leIli" branco, de. 56 a�os de idade,] O Sor, L0L1riv�1 Silva,,,,desconfiou de certo indi.vi- so, pela referida autoridade, e conduzido á Pelicia Cen-
sua esposa d., ,Edvl�ges d� Jesus Mincolelli, de 25 �n(ls duo que Vira, ha dias. ronu?!:do aquela ca�a. cOJ11.erc�a�, tral. Ali revistado foram encontrados, em seus belsos os
de idade e Inácio Míncolellí, branco, de 45 anos de Ida- tendei-lhe ficado gravada a fL:iIOnOI111 a do referido 1l1dIVI-, AI f·" d - f do Antonio Carridc o 'I'rm'e
d

. ,-

d I h t t b Ih t' t d O L·
.'

f
A

AI t
se os nu la os con essan \.. .

e, rrrr.ao aque e, ia ernpos que ra a am como ar is as uo. sr. our.va: surpeltou logo que: osse e e o au or 1 '. <

de circo, tendo merecido, sempre, os aplausos populares, da faça .ha. Dcante da S!J3 des(:onfian�a o sr. Lourival t�a-I' Perlgo�o �omu.nlstaquando se apresentavam. tOL! de pCrCGITCi as pcns "h:s d .eta ca pita I, procurando m-: As r essas autoridades ao interrogarem Antoino
Fizeram parte de diversas companhias equestres, cessantcmente a pessôa 'rue lhe parecia ser a caUSadÔl".a (�O II Garrido nota' a. :11 que êle era um rapaz inteligente e vivaz.

que ultimamente trabalhava 11 no conhecido Circo Rosoli, furto. Garrido iniciou seu depoimento dizendo que era

presentemente no Rio Grande do Sul. A's 11 horas, rna.s OLl menos, encontrou á rua C or'-I um revoltado, pois não podia se convencer que uns fossem

Fd�cio, sua espo�a e seu irmão Inácio, por ques- sel.he:ro Mafra com I) citac'o individuo e passou então a se-

t
tão benefi�iad\)3 e o;:tros, de pr?ceder !rrepreensi�el,

tões surgidas com o diretor da companhia, resolveram gui-Iho. nada obtivessem uuerra [uqueiro. - disse Carrido
não n:ais contribuir para o êxíto das funções do Circo

. . Log� a �e�uir en:ú�1�ra�()-s.e, com .o oiretor deste I---era nrn ieb:::lad? contra êss.� c s � J d o de coisas, que
Rosoh.

I
Jornal J.omallsta [airo Cal

a.lD. (::.entlflC,jU.01ClO que se passa- separava a hum.nidade em dois campos: o do bem estar

...

Em .Joinville va, fi�ando então �stab __ l,':::ido [ue .cnquant? êl,t: segui.a 0lsendo as vezes u-n mao, co dJ:111.0 estar, sendo as ve-

Dirigiram-se então para [oinville, onde, segnndo in-] sus!Jelto, � �osso diretor na cc.n-nucar o fato as outonda-I zes um bom.
.. .

formaram á nossa reportagem, esperavam o Circo Olirn- des policiais. Continua na 6a. pagina
pico para ingressarem no seu elenco, conforme lhes tinha -"

---

--�'�••sido prometido. l1'
Mas, está cabalmente provado que tudo isso não 'I' \ �"Ipa�s�va de um true, P?Ís �s atividades dos referidos

.

(&'��;<�',:.l
.

';
indivíduos era outra muito diversa � da que êles alegavam, I rI \ 1 �""
Espalhando boletins sub� i

�;�����_-������,=�.%<W! :W�__IIII:IlZ��""������������������
versivos 'I !;'. �cJ"'ff( � '�.,J �- 'j) [�O' \i'O Sem quaisquer l.igaçÕ(3S, politicas.De ha muito que Felicio, Inácio e Eduvirges Minco- _;.... .

<, Coe.... I" MP '.t
•

lelli empregavam suas atividades comunistas, ora distri-.! Propr ictar!o e Diretor Rr.apcnsavel JAIRO CALLADO
buindo boletins subversivos, ora concitando, os íerrovia-] -:-::-;--- -- __ o --

-.
--

•

•

,;-,-;--.----;------------
rios da linha São Francisco-Porto-União e dessa cidade I

Ai�(\_� ._

h 1 Flo�a.nop, .is, Terça-feira, 21 de Abril de _19_3_6 _

,
a Marcelino Rdmos,-á gréve e á exigcncia de melhor I

salário, as vezes até querendo convencê-los de que de-II.'.·.·.. ......'� At Ft_I", 1.... 'viam se rebelar contra seus chefes. {.c,%' ."'fbm !:;!J
,

A atitud�. dos. ferr·o�i.�íi,osl \ iJ � &,�
� '.'

a pOlic�r��ajofn'�i��I����e:L��ie��jedO:,)Sfe��������s � �!�� Ca�U�l�ffij��ta�r�rnJ � :L]S§aCarZg-�l, nlaidos,anier�te, contra
loso ,delegado te�ente da fôrça Públic�) sr. Du�rre Pe- a h���l1''m� e1e disti�iflo catã'Jri�lense
dra Pires, conseguiu provar e d .ter os perigosos agitadores.

Cansados de aturar a irnpertinencia dos cornunis-
tes Mincole!1i. os Ierroviario s foram os próprios a cien- Um sernanario publicou domingo último e o vespertino estabelecido com balcão, próximo á venda ali da es .....

'f 1····1 d
.

b' quina, transcreveu, ôntem, uma nota e;1� que afirmava, categuricamente, que o l1oss0 rlistbtJ coderr�neo SI". Alt'ifio11 icar a po Ica jOlnVI ense os proposltos su vers!vos
O"

. , .

f 1 d 17 d
o'
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. r.'

da uêles de !lvelra, praticará um Oe;" a que e contos e rCls, tia ompan 11a 1 e e Ol1lca l...-alaíJtL::1S�.
q.

p
..........

. Diante da firmeza de tal tl.oticia, procurámos hOj(', pela manhã, u sr. dr. Carlos \IVc!1dhaus�n, digno diretor-
r��o� . . gerente daqi.lela importante companhia .

. �o�o que tev� co ,hectmentl) das aÍlvJdades .dos S. S., ao ser informado da r�ferida publicação, declarou-nos o seguinte>:extreml:)tas �1!lCol�IlI, o .�r. tenent� �uarte �edra P:res" -«E' uma mentira que b��m est� a merecer a aplicação da lei d,� imprensa. O sr. A!tino Oiireira não co-
efetuou a pnsao, �eles, ,l::Ito n? dia I .do �one�te, s\.ndo meteu desfaLi�le algum e cor:tinúa a merecer a confiança dos seus superiores, tanto 'llle desemptl,hél as altas funções
os mesmos reeol�ldAos a cadela da, t efenda cldad.e, ali 1 de chefe da contabilidade da Co:npanhia Telefonica Catarinrlílse. Desde 1930 que o sr. AlUno cc Oliveira, vem pre3-
permanece�do }te 0,1t�1l1 e de on?� foram transpOttados) tandJ pr;lfkL:l1temente seus se;'viços á referida companhia, onde é estinnd) e bcmqJisto por todos,»
para esta eaplLal, aqUi chegando a tarde.

, Es�á, assim, c!l'smentida a infamia levada para as colunas de dois jornais, desta capital, que ao eilvés de
Outra prisão de ter�ivel co- aquilatarem a responsabilidade qlle km perante o povo, dão publicidade a calunias por demais revoltantes.

munista Deanfe da declaraçao do sr. Carlos Wendhau5en estão os detratores de Altino de OEveira na obrigação
Já é do conhecimento público o fá to ocorrido na moral, si é que ainda a possuem, �e �rov::tr o que asseveraram.

madrugada de 17 do corrente, sábado, nesta redação e Reptamos, em nome Lia boa Imprensa, para que prOV€fll o que afirmaram.

nos escritorios do Moinho de Joinvile. n fil A "'1.!�" n F� ..pd\.D E �",-r A-·.-b--a-.-'-O--S--o_:"-n-t-'e-n-c-;-a-d-o-s-Antonio Garyido, português, de 32 anos de idade, U Ira _.ereUt ' ii'

branco, e não Antonio SHva, brasileiro, como declarára, Ramo� ""f"" E Si ! q ue chegama principio, chamar-se, na madrugada dt sábado penetrou O yctsonalidade maxímo e varonil! S. PAl'LO, 19-05 jornais
nesta redação, arrombando todas as .ga�eta� e r�vi�ando I A bordo. do aviã,o da Condor, do LI 2,1111 da Inconfidenw, Mineira confirmam a noticia de qtle ôn-
t d d t d d ti h h

o J? 30 t d Ch.::garam, ôntem, prêsosO ?s os nOSSJs. oc.umen os e. pape1s, I.n? epols In ro-1 c. eg(',: .oJe, as
.'""'

I
noras, é --'nF:ADENTE�, tem na data de hoje tem ocorreu em Antinop"lis UITl b -d d d'duzlr-se nos escntonos do Momho delJomvile, ()nd� tentou! sua Viagem a Capltal da Repu"

I
a (om"mora�ao da SUl Ul(,rte e a re- I;,' b�J

.

'o _ -d d�
a OI o o Max, eVldamen-

. . .
. - , . "'d �.; ,.' 'f' ,g ,Ira a a.') SlsmLO, SfO'Ul O J te eSf'oltado" e procedE'r.t·",abrtr o cufre, atd!'!ando de dma".-JlIte as fendas da chave, bltça, onde fOI tratar da ,obcão' (ih 3Ç10 lia eXP!�S�.l.va e maguf !ca,', _. 'd

'"
� � 1(;:'03

•

1 • b" ,.

>r. _ ; .�- "_ -:: opja de brasiiidade. g:avada na s�lce,sl�o.S estampl �s T.OS morros do sul do Estado, os sen-pen5�ndo, asslm- �uder rou ar a Importancta de 8 contos �� magnos mtereO,ses "�d'��nl:�r,, l!!.stol'ia pOlitica. d? B�ê.si1 com ,1et�as! cIrcunvl:Jnhos e cup causa não tenci2.dos Amaido lnacio dede réiS qu.e lá e kva guar,dada.. _" t.nos, o sr. dr. l\)'erel .-a'ilO .. , C1C sangue das vetas ,h seu pnmetroI [Ql poss;vel estabelecer.F I t 1 t t
-

f b d A d d E d rJlatos, Pedro Teotonio Ana-
,

e !zmer 1'. seu ernve m en o n.ao 01.0 ti o. e
.

'1_ ,lmtre governa ar o ,ta o. m::.dír. Acrescenta-se que o fato rilo cléto, Luís Silveira de Bemtomo Garndo, _:_1rou-se sem consegUir levar o dll1hell"O, S. eXCla., que se fez é\com� [\- �

causou vitimas nt>m prl juizos so-
.

Sómente lhe foi----'l.,ssivel rurtar muitos sêlos federais e cs·· !"hêiI de sua eX'lla. esposa d. B.':a- b I d I
e lvlanoe� Antonio da Silva.

L d d b' l'd d
resa 'an o a popu açuo.taduais. Jno triz PederneiraJ Ramos, foi re- ampa as e oa qua I a e c

I
-

--------------.

Antoni"Ostrrido deixou nesta redação, 'Ima g1Zúa c pcionado no Tr:lpicbe Munici [J,r preços b.::.ratissÍmos são vendi, m. .

.' "'Ge uma chave t, Ida e no escritorio do Moinho de joinvi pai. pelas altas autoridades civis : es, hoje e s�mpre, só na 1'I�sta- i I LIme riau a asparle foram encogka -;s 3 c�,p3ulas,estopi:r, algumas ferramen- c militares, representações de co- Ldora oe Flonanopoh::"-Trajano
1_t�s e �m peqwl�gia\aco_ vásio com inscrições da marca da

'1legios
e aS50cia_ções, avultado nú- n. 1 J. .....Uiii__.,.iiiliiliiililm-Diiimiõõuiiiiiiim;;:õi".,.,..o;s;;;.,,,.-;;;;; Dli....iõi"";;;,;;;; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii.

dmamlte, quelanas :ma. mero de a:mJgos e correligiona- I ;-. iiado·
""

f_

a facadó, sido recebido com Vl- !lI'IlI�� NUla el�reaNo dia Sf ') sr. Lourival Silva, ativo gerente dos I rios. r lU' III 111 li
. .

d d J
. .

I 1 brantes palmas.�scntonos (,
11 hO e o!nvile, nesta caplta, participou Durante o seu des';Tllbarque

o fáto á pol,as - �e5mo fazendo o diretor deste diario. tocou a b,":lda musical da Fôrça A poss� lKIO, 20-0 Mini tro da Viação, remeteu ao da Fazm'
TanÍ<o Plnto rEJo da ,jl Gazeta como aos escritorios Pública. da a expo�ição de motivos ond� é encarecida ao presiden�e d \

do Mc..inho í e, compareceram, imediatamente, os S. (Xcii1. foi acomtJanhado a_é O dr. Nerêu Ramos rea umi- Pepública. a ntcf's,iddde da abertufé. de um crédito especial d�

Si"�. cap, Ro te e 0. comi,sario de rolkia C?s�ar Pt;;-. ao Palacio' por gronde multidi,p I \1 o� c!cvado C? 9:,0 rle governador j �.COO:OOO$, par3 .a.
tender 3" despczas com o prolongam nto da

relra, que te providencias que o cas� eXigia. 'de popularl's; tendo, ao assoml',[ I uO J::stado, amanhã, ás I I hora�. F" F. Safita Catannal no trecn.o Blumenau a Gaspar.

rnulher espalha
subve,rs�\/OS, e rrtre OS ferroviarios
Fr-ancisco� Porto Ur1ião==�lém de

cío créc)o Verrnelho, com
Rio, São Paulo, Monte-

A
Redator-secretarie OSLYM ceSTA

I _. __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Côrte dI!
Apelação

Sumula dos julgamentos da
.<essão de 18 do cor rente

apel.ante Manoel Le�p'oldo De-'Rhe i ri li'1lIa .li. '1!1
mana e apelado o espo J.} de Ber- � n�-

nardino Círiaco dos Passos. Re'
lO'" -�.��""!"

lator o sr. des. URBANO SA- LANS PARA BORDAR.
LES .

Foi confirmada a sentença.
não tem rival. Gras'!de sorti-

�

b
mente de cllrn firmes.

Lrn argos civeis n' 1'757 de A estação ale.nã DJA, onda ]
Curitibanos, embargantes Domin- �JI A RCAS: 31 ,38rns.,óadiará amanhã o pro-! 1 644-Preso e remettido para Portllgal-O rnarquez

gos Cordeiro Sobrinho e outro gWilla abaixo, para a America do de Montalvão, governador geral da Bahia, é injustamente deposto do
e embargados M_��oel 1csé de AlIC�A�����'R�UARORA Sul. i seu cargo, preso e rernettido para Portugal.
Souza, Lucas dO',!)a!ltos Soma MARGARIDA' A's 23,15 corresponde à,! 1644-0 mestre de campo ([j7rba/!w-Na cidade do
e suas mulh.res, Relator o sr.I�, >-.,. 3, IS :\3. no Rio de Janeiro e I Rio de Jan�iro. onde exercia o cargo de governador da capitania
des. CARNEIRO RIBEIRO. I venda nas bôas 7,15 às 1,15 hs, do mesmo nome, fallece o mestre de campo, Luiz Barbalho Bezerra,

Foram regeitados os embargos C asas 22.50 Anuncio 01A, (alemão, natural de Percambuco, e que se distinguiu pelo seu raro denodo

Embargos civeis n' 1.750 de
-

A b bs EI 25 espanhol}. Canção popular alemã, '"\0 primeiro período c.la guerra contra os hollandezes .

FI' r b
- s om as « mo » de 8

T on�noLo IS, eF argadnte aF1 C.!a·1 a1.ta aspiração, denominadas «ca-
22.55 Saudações aos nossos 1 11-0 fundador da imprensa catharinense-s-Fes«:

raçao U7, e orça e orla" .

d " ouvintes. ce em. Laguna o capitão-mór e cornmandante da villa, 1Cr0i1ymo
I· b P' I

s.uras», con:uga as com motor F
nopo IS, e em arzante a relei- '1' I 23.00 Johannes BIahms; Trio 'rancisco Coelho, que fci substituido r.._,.21o coronel Francisco da Silva
t M" 1 "I S- J "

em pequeno ..::\ametro, \.. o que lhes 1" 87 r Fura umclpa (e ao ose Re- t I i- d em co-maior op ocneram: -ranca.

I t' d CARNE'IRO I
pcnr.i e serem iocauza as em pe-

. ..._., 1 , • •

a or o sr. es. , ),., Masda Rmy,pían:::;Fann}l BrandI,· 1835-0 districio de Cannasvieit as, nesta iI/la-Pela
RIBEIRO. u�n(\ espa�l(),., to.m'1m uma msig-

.

Foi confirmada o despache do f d d viola; Bealrice Reichert, violão. lei provincial numero oito, desta dita, o antigo districto de Cannas-
R

.

d b
m icante quant: aae e corrente

�

dr. Juiz a quó, que decidiu com egeita os �s �m argos. elétrica;' mas oferecem resultado 23.45 Ultimas noticias(em ale- vieiras é desmembrado do rnunicipio desta capital, para formar nova

acêrto, ceconeecendo a legitima J'
. Er;nbargos civeis ,1' 1'8_31 de eficiente, prático e seguro.

não}, Noticias sobre a economia freguezia sob a invocação de S. Franci!co de P'auh.. Seus limites

defeza. oinville, embargante a Sociedade �'C;; derá b.'" I ' ale nã. foram assim determinados no artigl 2' dd mesma lei:"O territorio da

C'I H
.

o

.
v. w. pu era I) le- as so na

Apelação crime no 5 379 d" IV� � rmome Lua» e embar- <Ínstaladora d FI' l'
, 24.')0 Melodias novas de fitas nova [reguezia divide-se do da frê2uezia de S. João Baptista do

.. -

d'
' a, e onanopo iS»

'

a
�

Curitibanos, apelante o dr. Juiz ga a Bert�·Mem. Relato! o t{ua Traj mo 11. 'do cinema. Ctio Vermelho pelas vertentes dos morros da, Feiticeiras, C�pivara;,
de DireIto e apelado Lauro Car- sr. des. ,U..<B <\ '\lO SALE:::,.

I
1.15 Ultimas noticias (em es Cacho�iras, C�ç.'ld.J.s, RIO Verm.:lho e Muguem, e do d.l lreguezia

�:m dos Santos. Relabr o sr. des. RegeItaêLis
. os. em�argos. ,�11�.::ç:��������:;_�.í� p:tnhol).Noticias sobre a €conomia de N.S. das Necessidades pela, virtudes dos morros 1acqu�s, ,s.

rAVARES SOBRINHO. �mbarg�s crveis n 1.753 ,de fi MANOEL F. GUEDES � I alemã Thiago, e dahi pelas margens do norte dos rio') Costa e Ratones até '

Confirmada a sentença, em Ía- Flona.nopolls. embargantes VItor � e SENJ..IORA "j.',,' i!'!J 1.3) Was da kreucht und lO Pootal, seguindo pela bé'ira mar, ::üé a Praia Brava, li (luem do '

T" ,

. ,,� ,. ,paI l!l..l- r.� d
ce da prova dos autos. Ibe� e sim. e embargada a F d � Dam 20S sou �

p::1 rentec:. � flwchl. Uma hora alegrp. C()-jll m�rro as Fc!iticeirdS." Dc:pois de 42 annos, iStO é, em 1877, pel;i

Apelaçao crime no. 5.359 de ze�da �o Estado. Relator o sr· .� � pessôas de::> su�'s rela� � animaís_ por Konrad Scherber. tel n. 838, d� 2 de filio foi elevido a município, o districto d:'! S.

São Joaquim, apelante a 1ustiça e
des. URBANO SALES. �fJ. ções que sua fil'1a LU- � I 2.1) Eco d� Alemanha. Francisco de Paula de Cannasvieira" de.,membrando-3e do termo ;,ja

apelado Bento Maria, Relator o

I
.

__ lll�.� CY, contratou casmnell- �
, :.30 Atenclón, atenció::l, mu- capital as fregue'lias de Cmnasvieiras, de S·1não B3ptist'l do RIO

H. d�s. SILVEIRA NUNES. I uro' I ,.' to com o sr. BERNARDO � I..ha�ha; Yr muc�acho,,! Vermelho e d\� N.S. das N:::cessid"des de S. Antonio. Eram I)� seus

Mandado o rpu a novo julga-' O ��,a das 8 � KLASS JUNIOR. � 2.4) rantaSli.l. e fug.l em. sol- (imites: ao sul, a fregJezia de S.S. Trindade e a leste, a freg'1ezia
mento, por ser a decisão absolu- P i antas e' gr�l'de- � � menor de Baó·LIs'lt. Toca plano: da Lagôa.-Actllalme.nte, Cannasvieiras ;. apenJ.s um districto de

I
,� 1 f � F I' J I 4 9 �"

"

I I
toria contraria � prova dos autos. m��'te diuretico e esti- � po IS., - -- 36. l!i Gerda f\ ette. paz e e eitora do lliunicipio d� Florianopolis.

Apelação CrIme no. 5.332 de mub...�e do aparelho di'. �� �r������� � 3.00 Ultimas noticias(em ale- 1866 --03 brasileiros atraveSS!l.'lZ o rio Paraná-As
.

.
r.,� r.� �'l �� - b

'

, .
.

d d
São Jo�e, apeiantc Acelino 1'I\a- gestIvo. Faça uso e di. {li � L'JCY 1ft � mao).

_.

trop�s râSJleUas, prece í as p.�lo general em chefe Manoel L.u;z

fra e apelada a Justiça. Reiator o vulgue. Enrontra-se em � � � � 3.1) Serão varIado. Osorio, transpõem o Paraná, e inv,ldem as terra, paraguayas.

sr. des. SILVEIRA NUNES. todas ás Farlnacias e �="=-� -e � �,4.30 Despedida DJA(aletnào, 1867--Morre O segundo cadete Nascimento Rama)
C

� ..:.. �,� BERN r."�'ã'''' h I) F' II Co, d t d P
.A ôrt; b.�ixou as autos ao

I I Drogarias. I'
-

� ARDO �.",",,,,",,,,,� e?,pan,Q. -, a.ece e�) 'Cur'dlzu, urante a ,campanna 1)( araguay, o bravo

�lilZ a quo, abm de
.

ser o réu I � noivos ij E�lIjI!N!,lS' j"1!fld'fi'i'9'm= !liiii catnarmense, ..
·

!l ete, sargento'quartel-mestre, �:ulos M. do NaE-

J�J!gado �erante o Tnb�nal do Ju-I-�· : ����r:]�� Epilepticos I
cimento Ramos.

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

ri, de acordo com o dIsposto no �R '" 11 ft

I
"'"""- ........ .'

! i_i �se ia III � iW!\e� Precisa obter n1ateriais eletri-
arL 3 da lei no. 60. Prl'sa"O de ventre?

,e .

� i... SI!Il
I fcos para, qua quer im?

Aviação crime no. 5.324 de En::;ino grt'.tliitamente o
VAI Ç'ER CREADO r'M Não perca tempo', vá á «lns'

Laguna, apebnte 1elommo Del- P I
Ir

t
modo seguro e idaliveI para

" r,1
J

Urgo e I e PARIS, um grande e suntuo- ta adora de Flonanopolis», Rua
fino (' (; I '('!ada a Jost'j. F' ehtcr .:;, a cura da EPILEPSIA. '-' T

... C"" d B , so Jardim das Flores ou, mais raiano 11, e os encontriUá aa

o Si. rj,;::.-. :') LV l'({\ 'U, :l::S.' Granulado e comprimidos
i' artas para o r. UC.1mann.

propriarner:tt, um Parque elas melhor qualidade e por preços
,

, ,.jv, �)ro\'; ,>:i I) '\ bP,.!açr ! �:' Caixa Postal, 2658 -

baratíssimos.

�,'a ,,,." ""'.�' �,dJU:�;':;:,,,��.
Laboratol<os Raul Leite Rio t:íode Janeiro - Brasil �;��l�t��se�l��es��'amente des-

o reu. ��!.W.os!;�'G.$..� �w�·- �k���m.;··*ad Deverão ser ali realizadas j-D-A ..

T I�)�Y�"��"i,;)i�' ���� 'i!.'!l!tit,p.Y�4J.J,�J��Jii" :0.das JS exportações de flo- r .. rmlniO avaras
Agravo no. 831 de Florian,,- �� � I

polis, agravantes 10sé R05a Che- � G ri-cu. tura e assemelhadas, que II Esp'JcJ3lista em mOif1iUaa de

reTa, a Justiça e c,uttO f' ;.)gravadoo�I'.·,·�.. Ant6l� de s� in t!C r,ay6r e in �?
atualmente s� fazem 110 GAFGANTA- NARIZ -ou-

Vitor Bu,eh. Relator o sr. de�. �
�� � !ti ill.iiJ � � �

� ,:ours-Ia-Reine, uma das ave- I VID )5-- CABEÇA--P�5COÇO
SILVEIRA NUNES. �� II nlUm II t

UI • nidas mais belas de Paris. (f. rmaào pela E'oculôMe ae

Convertído o J'ulgamento em ,�.• "
empreza e sur elOS, per- �.,');>..

A capital francêsa, já pos- mec;eina (Ia Univer5iaaae ao

I
� ,-

t..
• '*� �ue um1ardi d PI tRiO àe 'Janeiro. Ex·interno

daígf;llcia, para que o dr. Juiz a

I
�,.•� 9 li mI e p rime I ro l1li �@,

j m as an as, por :Ollcurso, ao H05pital a�

f d d h �

•
li

���.",'._ cstdbelecimento cientifico as- Pro ,to 50{orro e ao A55i5i'en-

quó, uu amento o seu espac o �
�'

sás famoso no globo �e que
ela !ublic:a ao Rio àe 'Janeiro.

de acordo com o art. 1.905 § � Ha quantos anos funciona a Sociedade?
�'� d �

� Cal' algun5 an05 ae pratic:a n05

20. do Codloo 1uàiciarin. I· �.� �f: c?rrespo� e �ao Jardim Bota-r 5e viços e5pecializai'o5 no Pro

t:> �P Quantos premias já pagou neste Estado? ?S nICO canoca. ,V\as isso não
ff1 .50r 5anson, no Rio ae 'Jo·

Agravo no. 839 de S. Fran- e A quem foram entregues os premias? �� h t f
r dro·-na Policlínica ae Botafo·

cisco, agravantes o dr. Promotor:'� � '- as a aos rancêses, que têm 10 _. no H05jJitnl �e 5ão 'João

I
Onde residem os contemp!ados? '&'� o culto rias p!antas e adoram Bali5ta ao Lagõa e lla H05pital

Publico e o Sindica�o dos Tra- �.'
•

A rua e o numero da casa? fi D
5attré·-6uinle). .

balhndores em Armazens e Tra- P
as ores. iz-se que o proje· Chefe de clinica e cirur-

� Onde se acham os retratos dos felizardos? '::ido ]'a d' '1
.

tJÍches e agravé'.da Southrn Brasil
L r 1m ou parriue, sera gla .de ouvidos, garganta,

• Onde se acham os reCibos dos premias entreQ'ues .) un;co em todo o mL1ndo b
Lmnber & Colonization. Relator

v
I I.. nârIz) ca eça e pescoçl)

o sr. des. URBANO SALES.
Oferece assistencia médica gratuit? ?

N-OS ESTA**0*0:S UNIDOS"
;:!o t-Iospital de Caridade

Distribue prem'os Extraordinarios ?
.

FI
Foi reformada a sentença, pa-I Quantos sorteios mensais?

oe orianopolis.
ra que a Southrn Brasil Lurnber; Qual a conrribuição?

TEM SIDO feitas, ultimam{�n- Gabinete adaptado para

ca!ba o pagamento que pJ�ltea o; te, grandes plantações para a
exames da sua especialidade e

acidentado.
I

A UNICA d' d
-,

f produção de madeira. Gom sala de cirurgia propria.
que po era respon er�. satis atoriam�l1te a todas exigencias C I

Agravo n' 825 de Canoinhas, No ano passado, foram onsu tas diariameate no

agravante Manoel Augusto de E:i plantadas ali 222.000.000 de Hospital de Florianopolis.

Azambuja e agravk'drs Irmil0 Fer-

E··.1llI, I TO"'".'.\
arvores por empregados cía' RESIDENCIA Hotel La In:li1Jes & ela .. H.eiator o sr. "í"i; UTU·O·. ['DIAl conservação dos bosqlle�. _L���'�!one part:cular�

de�. URBANO SALES. Nega-j
'1J .

." ::_-=--:.�.

do provimento ao agravo para I M A �
confirmar o despacho pr.los seus • '. "

r-' •
juridicos fundamenlos. I

-----

Agravo n' 827 de Lages, 4 OE M'.�, A;·1'0 I E'�o titulo de economia que deve merecer a

agravante Alfredo Rudolf e agra- I
sua preftrencia, -porque )

vado Lauro de Ataíde Correia. F.II I .I. !li
E' um titulo que não eoauea;

I

Relator o sr. des. MARINHO arml ave sorl.elo �.
E' um titula que V. 5. poaerá rl('taatar a qualqner me.-

W menta, pelo valor ao que rS ue,' pago'

LOBO. .� f� E: um t�tulo que não o�riga �JteneC5 e5per�s;

por��:a:o ;::t:;�:nt;g::v:�:av�� I 101 PPrreemml�oOsn,O, valor de Rs. 5:175$ : �. ,��U:l�� �f:��fl';;:;t"L�6� ]m:oooocioS:
coaduna, com o d;reito e com a �. 30$ e d

Prova dos autos. � " " " f.lP.�. nos sorteios mensais de boniLfO G
ias

le s�o distribuido
f'4)!J' lo I $ � S .'1 a:rta ve:

s

Vencidos os srs. des. Tavares m O w� R loo·o,.... e fen ooe"
; """"" '!'iii·.

•

d d· I IJ tr Óz· lhe ." ,

Sobrinho e Silveira Nunes. 'i(i)i' G em premIos e gra'.1. e va or ada f 3 casas a suem

Apeli'ção civel n' 1.779 de • E' t
r,J..� , G construídas em qualquer pa/eno s..a° Im,

ulos de Capitaíi-
.Joinville, apelante a viuva Edwig f�' mUI as.::.•senções �l zação saldados, automoveis" e�a a/rnois alg&.tc.� �t

f
.

a ·'gLJ117t
\J'"

I'
'-

frischer e apelado Emilio Vie- � � o�a IZronomlas, IZ� e �e exp ICQ!n08 Rs. 5$0""0

R I d SJL � H 14 "I' t
' 'I ,ii

em um tIlolo m. A. P. p MOi d' 10<', sem ro

gsdnQ',lt�toroosr. es. -

:,��. aB���1 ai-vos. In�Cre\leIIGVOS. � r'li550PÉ���;�c��a�ree5iv/�ar'edo·::rlr�b:íhs;�ções
mpro·

'- vnh!blü,do a oent..nra ljdos � � ( ........ a
� (@ �

.

.,
IY,-Ie I. ç"

•

junc.icoR Lndiunentos. �� '" cí c. � I
AvenIda RIO 8r�/7]e JOT17trij, ar - Sala 1

Apelação civil n' 1.780 de �OG$G� fi.G_--_-=--=--=--=--=--=--=-_'_'·K-._'-=--'_-=-.-=G�,\e••; �iiiiiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiíii�iiiiiiiiiiiiii R·Jl1Jil� Dela;,
llJ as

Recurso crime no. 2.386 de
F;orianopolis, recorrente o dr.
j '\Z d,' Direito e recorrido Ma-

,
1 Rafa 1 da Costa. Relator o

sr. dt;5. GUSTAVO PIZA.
A Côrte confirmou a sentença

ôb�(}lutoria, por estar conforme
com o direito e com a prova dos

44W 0j

3w:'j
a-I (Compilação de L. Nazareth)

DIA 15 DE ABPJL OEI936-·5. BAZILISSA

•iutos.

Recurso crime no. 2.374 de
Florianopolis) recorrente o dr.
Juiz de Direito e recorrido Mano
ei Felipe Silveira. Relator o 51.

des. MARINHO LOBO.

-""'_
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'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZEfA-:FlorianopoIls
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-

.__;.�;;::::--""-�-:--���'-������ i f. r s. F � L 1 Cl ": n ::r. .� i O�Gazeia Indica: Banto de �-;�.��:�i': :i'�u.��,i,;��
C réd ito Po- "O Clube el, S Func'orarios

A p{,j,! cus Civis j Ç';l11ta C8.-
I pU I a r e ',gri.. tar.na. oferece aos seus asso-

I cola dA S ..... n l' (Inc' ,A"ç;,' encia -0(';"C'" .....
,I
•...,

. a" �(i:'cc:;, b);�';,ll�r, jurid cc; Ii.
t8..Catnarina mu !l' '111 b.eve, assis.e»

� 'i l, cÍé:lt3r;"', coop rativa d.
�. (Soe. Coop. Rcsp. Ltda.) r

créc.to C co.isurno, colónia
RI nl.!� Trai��!� n, 16 I':!: fél ias, etc

I. (Edificio proprio ] I TOl1S:13 ínfornaçõcs na

;éclc sot:al á I UI Conselhei-

I Capital 136:700$000 1'0 ,V!afra, n. 2 (1' e 2' an
Reserva 56:424$498 .lares), horário das 8 as 10

e das 12 ás 16 horas

I RECEBE DEPOSITOS

� PAQAHDO 05

,SEGUINTES JUROS:
.

Cle Limitada 5'[. ala.
CIC. Aviso Prcvíoõj. ala.
Prazo Fixo g·l. aa.

On' 10 ás 12 c das 14

áSI I,17 noras Consult.-R joão Pint::, 13
Teldol1F', 1595

I COTlsvltas:

I ----I das I 5 hol'us em d.ante
tr. fJedro de Moura reno I 1 _

I,

I.,-{
, cionario�\;Jo.t-.a;!Sli·��U; •

.....-.=-

Rua :�li��; s���� rr 8
,1 , � r icos .S; ij � is. d e G. ��rn, 19 --- PJblica o ("j;J)"" D>�iJO de

.'�!nJ,. d�s m,ai�:es eq�:-
->t��· a �;:1.�i"a��� rr;·�.

LA.....
-, .' ', ..

�)�, do f\.,(). ln crev.noo vartos

,
....J I'. '

... e
'
...,,, ,.. ç; � � , li t;\�

\ «A (_"uÔ\nr"",) h; S da PO,lCiH I amadores _r� cada prova, dernons-
.; (Dopariam -nto de 1 'rapo 1 [special cons ii\l) uma atracão trou rrna esmagadora suprema
� ganda) i onra os aíeic > ln do remo cia sôbre os demais concurrentes.

«O Club d,)" �Funcio[;ar:()s �Leinand0 já' La alguns més s N:ida mais fez do que ratiii-
Púhlíeo:, Civis de Sar.ta Catari- em Paluetà preS:.l'TIC-2� qu.: es- c.-. ofic:,lm8:-,te, o que todos já
'1(1, ele ej ':\ L:::: ' .D1:l!Jor,"r com a- L ja em bôa femnEl dado os fle- ";;<'z:;;1.d·,:nente sahia'u aconte-

/.:1' .te!
" • j., ê:lni cHi, " r solveu por mentos que a compões, que, sub, C";'. !"_ vantou o campeonato do

, ;u,�r.'eclic: de f u D partüm::.nto metido3 a U'11 reg:c1en ri;;;ocoso, '7,; ') d,� Janeil o co:n tlma perna
,

;""1: lico. atender di::riamente dôs mu;.o d"vern produzir. Proc.ura- ás co"ias,
-� J5 6 hO:'ai c1.l tade. toda3 as ,nos nos infOlmar com o coman- Dos cllve.sos reco,ds estabde-"

lJC' soa;: que descj lrc T1 vacinar-se Jante Quelroz quando se daria cicLJ3 l'1TI'ch tarde iocliscutivel-
;1 cont"

Vo.rl.·
ola, gri:tc.' ,i,;:r.., �ntç)

forol.sua .apresentação
e:oe participaria !TI .:;[) dOIs merece:"1 um destaque

� llêce ,do at",I:.:!do Coúl?'>kntc:. das Pr�p'\raçõcs Olímpicas, or- es[>eci,d. 05 100 metros livres
I E�le se�y;ço terá ir.;ci·) e,TI 2 :::a�i,:ad,;s pela FeJeraç'io Brasi- para 1;);'i1(Ol1,; e moças. Alvaro Ta-
I: de ab,il fYO" imo vil' '0;11'0. leira. to íc'jJf.::.iC!ltante do Icarai. sur-

O Co \,\,l.tltr !i C) :vl�dicv cSliÍ 51-
- Só D:lrt;cipa�emo:; de com- preh.:ndeu nos com o seu espan-ii 'larh á rua COl'sc1há'o :"Y;:;;ra petj�õ,:s OC�;!1;llda5 por tntida- toS) kmpo cle I minuto e 315.

I n' 2' 1 "). e 20, 3:1dares. des fIladas 4 C. d. D.. disse- ;=:" inegavdm::nte o melhor tem-
I d U 1" E 'I d BI nos o COmélllc.ante a l U lC!a s- �o oíici 1 ft'gistra o.J no rasil..

----I pe;:ial. Est3.'lioS fiL'dJS a esta Colocado 115 abaixo de Zorilla,
I f '.

entidade e portante: na obrig&ção atual H:corJ:slfl subuncricano daíW!h�ilc.(,eS de uz e orç", aum,::n- 1 1
dde CLlDj)rir rigQfOS.1mente o seu [Jrova. OLXO'-l 'êmollStrado, q Je"

s c·, 0'0> -'-0. "fI' ;�T 1
rõ S .,1. o

I
I ,l c - '�l " .. :. I , L,' <ü 't,'. C"

regulamento. IU:tu Leve. ddjudicará paia oI
r I ttlLiS 'l)"ra nU<lhuer fi TI 50 dew-

Dl) 1

1
'I epois �i[1c..a qu.e q'J;;:c:;se,li,o> 0faSL �im aos re.cords ainda dê,,,,,;' faz, r COir. a "lo5ti'tlador3de,

ãM') :JOCh.Ti 1 a n,J�sa guarmç o ·.losse d, '5 argentmos.FJor;'lI1Lcl s», K_ua Tn,J'ano 11, '

'd" N
. pqrtlt:Í1,ar d� e'):Tlpcbções .\ r e- ':'0 temos duvida em das3;-a Ú !.;';,4 t L 'cia'jzacla no g"ntrG I'

.
, • d�ração Br:,sileirc1, poi� c a ·�or- !ica-h, atualmente <:omo o me-Este Produtl) é reco:,lendado p"b� i1��lhr Ires 'r I

e l.�lI", :r:�'l,i!:l:1. a � r(�ç{)s v·�rdadei-
rcd, ddu:i.::leodo as cêres do Vas· hCi estílista da prova. Um coo'médicos (1'esta cidad;� como um dos IT'l lr'101eS rc- i' Iam. Ole [ ...('�lv05.
C.) d:l Cam;:, que côtà hbdv à frc;i[o com VI:ar seria um acon-

I,'conslítu!nícs llaturais ��os llGSSOS intcstinús. F. A. R J. te._:incatcl ... Mas, o etem) dis-
Ilj Perguntamo, ,ôbre a fôrma sidio nos priva desse espetácu-J I E ír.:l. � T Ji.� L:",. ,

d i� policiais ao que ncs' r.:spun- Ia.,.
� i � • Jf""'I. deu: i''j:;dade Cautinho a j.;eqUfna.,;....,.;.._,;---:A>_=="'r"'_.._.'"""-..-.,."""!w ..� ..!;�,�: I <bJ �.� &11 \a�

I

-;:0� e,r'" -:A gu ii;,içh0 esftá bem
Pb'l;- gaioéa ,�:d311:'.bdri:]o!lb' b,ai.xand? II-��.""",""�==--",,,,",=�=

''C � ..", F.,.

O ·i"'" S lr"" ft F1\ pilf3CJá e CíelO qu".' éiremos 08 sua aQti�a m:'lrca T3sW'n(\ dera

'''-I"� ·U�A"--· '-;:----=--..§.-. :!k.� --I U•.� U. fu's< ..,�U·._
['Z;W[, i Ti';::, , 9 �cgundo e3[5 amea-. Illl.U1113S e��:�oes �l.J ..", I� D: "cord" c.om o art;�o. 24

r çJ O feito cl Lc..m.belt no i11tl-I I,

F' 7 'O" G'"''''�·�'b-·r'''' (!:lIu .... n .

LiVRft\R�J\ DO (ml...",OBO ;4/" Lei �eba; ,'o 1!:L,qlle(J;�- ,.t '�Uc<i!� ,�,-,

OIH'�c-lmo sul-amuicnno.
uE I!> [�>c '0he a� dupltcatas p. vé'Ilda, tolO O ca Il'�� pf��?F1atr) ,

. �:-';r,me;;tam com esc? fei�o deRECEBIDAS PELA ! .lVRAR!_L\ n�['lTRAL
� mercan:j" "Ioôm os comr::rrja'1lc' de nal�.::.cao PleQd<1e as nossas mUIto Justasp,LBERTO F.[\jTTL.'� I'!l (com, rJ"'lq,!(::r c&Ditéll), sao obn.- 3s,Jiraçu,,;s d\� "lU breve possuir-H

R'-,' ur'\, 19 - ,A. '!
.. 'PIO <Cl' c:,". do mos o c"nt'l'ole absoluto (Ie to-

,� roa'os a Ipr c escriI';:'Gr os li,,' '''., o '''�'J _

Da'nte ViVO-por Giovani ,Pilpim I'
""

1 i 1 If' C
• .

VfO': t }jé:r:o e (>.lpiéldor dê C ,ir- Guanabara, local eonae fe rca 1- I dos 05 iccords continentes.
.

Terras DevoIl;tas-por, <uy ,iI ne LIma
J '

'I"
r, .. }) ,Ch'lrr,C', D",<' �-!'se hm, (' (k ,:liam as provas do campeonato

' ..

'Historia Pop. do Rio G. elG Sul-poc ,A;ci�\t', L1E'la
1 I r-AD V S pr c d f

'

I

o.del1dclsr.P[{:,!dtdeJ�slajUIl- denataç50,promovidopea' 1\.-
'.

·L. c,lsa morllcar .(?�fUAs Pantéras-pDr Lois V/dton
I\. .' t? C":;� IC;'I;, il até'r.çAo do:: �r5. IA, fez'nos reviver ;<!uehs lDur:.:- mOlor monofaslco para trllaSlCOCancioneiro da Revolução de 183=.,. -rl)or, !.'>pu ;nilrIO , �

d
.

d ou hz"r J'l "O enrolam nt ') DP I
r

(t' • ,.(i" li :i n{'D só d",ta cidade, vilhascs tar es .aqm,licas (,,5 �lõm- c".u e o. C,e-,o�to) )\ egrf" :11,' J i'
.

d E t d pOS '"!dssados, l\1uito IJúbli o, in-' ja C'Jncertar qualqu-:r apardroFontes compcndíacias de Leg. Soe. Brasí! -por Djal- !
l ",:' 1'1 (,:, (l\) H.fUior O' S a o. . J

I'
'

;)
R' B I' , ·.!uc;:dus li vro<" destil. pra" cresse incomum c um c!:s: :1,íI- e etnco.

7l1,} dO ,ranco

I
AI b I�.r brl'lhan",e, fl"f"111 ",S c�"act\"rl'S- El)�ã(), lembre-se que só a

.

</i. ng"r ão �CIO por ver a na �. J _ � .�.

SEMANALMENTE RE.CEBE AS ULT!NIAS I\.:t :ldegrl. C wão rubri('ado� pe- ticos deste ompeonato. «Instaladora de Florianopolis», a

NOVIDADES! Ip. b5 Jep;:,v\.s da J�nla Co,xrcial A disparidade de fOiças exis- única no genero poderá atendê-lo,
,� e o:' c.!,) ir-t.>rior na CoietcrÍa Fc tente entre os cOilcunentes não com servis:os garantidos e sob--;,.iiiiiiiii ....ii&i__�_;;;;;;_""",.".,." •••",.,....".""""*'. =rxr""","""" d 1 l' 1 I d J' d" l'd t a' repre preços modict)S... -

,C;:i e l"li.)rJrac.o pt os rs. UI 'I ::!xava ,;lUVI é\ qU:l'l o -

1" 1 C
'

- .i<ua TraJ;ano 11.A "--"m .. •·

'i; zes l,e JJirfíto Q"S omarcilS

OU'' s,.�nt::lçãO
ii

sagE"ar-scd' camPha�
nes-

I" pela unb Comere:é1!. te c rtame:. 'ra ,C' con eClmen- Dr. Pedro de Moura l=erro
� V w � f''';i � .Fpolis. 23 3 936 ,to d� todos que o Guó.naban, Advogadot·;� l ü· � �. k1 I� Joãn Tolellli.7o lar. IldcaclL>r da aquatlcaf ohj'r:ial da oci- Rua TYdjano n. I (sobrado).

,seo
__
l ari ') a e, seria o seu aCl veólceaor.

Advogados

IAccacio M-;l
I •

le I ra tem sel! escrio-

tÓI io de advocacia á
rua

V· rI� O 'p tis.onne .,� uro re o

n. 7r1. _o· Pilou" 1277.-'

Tvpographia, Es!erlZotypia
enroaerna�ã!J. POlltucÕO. T ru

I bolhas em rwo Rei.�vo eÍc.
_. 'ti$'T;'"��,.",� � �. __ ._-�:r � "<":"

·��wz:.".,,�%,:;,o.:;;;&�?���:�r.t:>tlt'�=t1�_-:J ;r'_'�'" -",�.,N;": �
I

I I

I

I Cai). t Po�;�al, 110.

'�--,-------

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde =Consultorio .

ANITA GARlBALDI, 49

Dr. Fulvio Aducci
Ad v (lr:�do

Dr. Car los Corrê ,

Partos - Morestias ele
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da MOli�r.rli�f!de
Medico do tlillspitai

==

Rua 1030 Pinto,
(sobrado)

18

Clinica Médica - Doenças
de crianças

mm

LIVRARIA MODERNA
II'

; rCllxa postallZ9 Tel, auto too·').

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Rua TrÇljano, 2 ,(sob.)
Fone 1325-Ater. .::le cha- Es t �:, C1 r c c� ;"J 1.::. -., .. o

.. .:.�}- "3 "::.... ,,�

nov <:3� r"y'C� "':;; f') t.E'?- ! :�3 I-i:) 1< C: U ;:�
'I'l." •• \�. .'
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'l. �� �� � � ) \._... , �_>.1 ... fi·..=> 'l.�,.,� ''--,;4
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ACHAR-SE'Á A ,VENDA DO DL-\ 8 DE ABRIL DO
CURRENTE. AN') E Vi DIANTE

,1

macios para o interior.

-- ------.,._- _.- ---_._----

Dr. Aderbal' R.
da Silva
J\dvogado

�ua Con:;. fvinha, 10 (sob.)
Fones 1631 p. 1290

- Mi ••,. *·'-\L'lnmiiíi..�r

,-

r"') �.,.---- �• .G-e.;.' r� ,�:II --

An'tuHr��c, J{��,mea'�
LXVA- TINGE E REFOP.1'vl ... CHAPE'U3 PARA I,

HO�E�S j

��...

t{p7 �.0 �.�-- .. ---...;.7 \;.�-

Despor��tjV(3
f.::�-N§iWli?'RP·f1SSP"PJIiI·Wt1lW1iElJii,3!l.�'Mmi:l��

M 'd� �e ICO�
. .:-=lDr-, Ric-;ardo I

Gott:srnann.

Ex ·chde da .::Jjllic,� do i-Iospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indó, g lJurkhardt e Professor

iErwin Kreuter)
E.peci3I1s�a em cirurgia

geral

alta cirmgiá, gin.1ecologia, (do
enças cl'lS senhoras) e partos,
cirurgia �o sistema r.ervoso e

operações de plastica

·5'ERV!ÇO G \RANTIDO PI":.EÇOS M,)DICOS ri

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Plnto n. 13
Telefone

TO

CONSULTORIO--...Rua Tra�

jano N. le das lO ás 12 e
t
das I 5 ás 16 112 tMas ..

TELEF. 1.23>

RESIDEl'JCIA- Rua Este
ves Junior �. 26

TELEF. 1.131

I Ií i
FLORIANOPOL:S

no

Dr. Caetano,
Costa Jor.

.

I,"

Clínica cirú�gk.a?üpe,(a"
çÕes-Ginecologia·-··�Vias

urinarias
.

-------- -,_.,

,---,------ ------_

I l' i i

� �",Ln e-se ;�O 01' .nto ce �C'ã(;
J ',J _

/'.
,

�.
1.

...:.1 I (:;�';?;:), .a pe ...

,:tD:1 c.israncis

de clona.lc>pch5, urna casa

y '·OVi('·� co-n acua I,,� t' eszorot I .( • '., t', .!L. - A.. ,

..._'1

Preço do::: ocasião, I ratar na Cie
(ko Mu'uo Pr� (lj;.,l.

""

ca rr, roeona·....

�

natação
no

to

---�---
,
--_._-,----

---

I

I
1---o diuretico incompa- I
ravel para os males de IEstmnago, 1�lgad(), lntes- ,tinos, Rins e dissolven- I
·1 c do Acido Uricu. i

Em ' das a� Farma- I .

_'as e Drogari2s. /.
,

Peça sónlente
C h á das8 P Ia r.tas_Java -.Jornal

Praça 15 de Novembro, 26--s()hrado -. Fone. 1.360

PRIMEIRO E m·nco JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transm[ssões diar:as: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar1dec vendas e

ma \Ores lucros

FLORIANGPOL.lS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�G��e A 6 u e rr al[E;�
�TALO ETIOPE Politicos&Hl/ilicos

(de "A Gazela" de
ontem.)

o nosso caso, o de cá,
Foi resolvido e...acabado
A Cam'ra nãe abrirá
Sem que o homem seja

achado.

A o zv oD o v o
Corneçou O exodo na foram utilizados para a fuga da

!OE"'""" capital etlope população; esses caminhões tinham

'��"""'��oooo���_ �;�������������������������'!. �' �� "vindo recentemente da frente. de
� DE ARTE �I � N V

·

d 'ij ADDIS ABEBA, 23 --Acre- batalha, »nde o comando etíope
� l!t � OS S é� I a � dita-os!'! que esteja irmnente a

estava preparando a resistencia
� � ij � chegada dos italianos a esta capi- para o avanço dos italianos por
H - F t-�'���OO� �r��.*l���� tal. A população nativa abandona meio de grandes stocks de mate-
·,*"'�·t"*, r�� •

d
.

I""""""'''''''''-''"'A'''''''' """

nHIVER!'3ARI05 sogra do sr. Alexandrino Pi- a cidade, apressadamente, seguiu- nad
e guerra, dS :rÕ' e�t;o co O·

Ha dias disse eu algo, em- nheiro Gomes. do em velozes caminhões que �a os na es�ra a e essie e pro·

bora poucochinho, sobre o
Faz anos hoje a exma. sra,

A fazem um ruido ensurdecedor. O jetam �aler Ir pelos, ares as pon-
d. Alceste Barbosa. extinta contava a avançada t dcomeço da vida de Jacques idade de 83 anos

exôdo começou ôntem, prolongan- teso exis entesd, assim como es-

Offenback, O grande musico frEEm AH(JS H01E:
... .

do-se por toda a noite. tnnr as estra a'i que cercam as

I
--

I A I ão b
. .Ao • , montanhas.

que nasceu em pequena a -

a exma. sra. d. Maria do Nas- Por telegrama particular sabe- egaçClo... ntarn�a esta cerca-

deia da Alemanha e veiu au-
cimento Machado; mos ter falecido no dia lOdo da por pessoas de diferentes na-

A
. .

reolar-se de gloria em Paris, J d Sil F' corrente, em R�cife, onde residia cionalidades, a� quais solicitam I:nperatrlz
\1 d I o H. oão a J va reitas; tia CI a e- uz.

'1 h' h Odai M a exma, sra. d. Diamantina Ba- proteçãDo. e ope orocu-
AI t d

.

h li genh sen onn a air ar- AD IS ABEBA 20 O �.
- guem gos ou a rmn a .

I' f I tista, filha do nosso conterrâneo
-

,- s ra re I uglo na
-

At
.

h
r tme I, pro essora norma ista. f

..

d 'd d dcronique a, pequena nm ana sr. José Tiago Batista. carteiro ugrtivos a CI a e ispararam ao proV inO ia de
sobre o então garôto Jacques. HOI\1RDO dos Correios e Telegralos, da ca- lovg�, da estrada. que �a.i. para A n-, bOQuerendo ír mais além re- pital pernambucana. Dessiê, As alJtonda?es Imc�aram
solví rabiscar mais algumas Contratou casamento com a I uma preparação febril, destmada
linhas sobre o assunto. senhorinha Heni SeU, fjlha do sr. �������@I!Ii:���� a opôr a ultima resistencia ao

Jacques Oífenback que se Augusto SeU, do comercio da � •• � I esmagador avanço das tropas ita-
iníciãra na carreira musical cidade de Palhoça, o sr. Ulissee � R e.11 g I a- O � li:n�s. A população tomada de
como violoncelista, deixando F. Souza. h � pamco, não sabe para onde se

a sua aldeia alemã com uns � � locomover,
16 anos de idade, ingressou

HABILITAÇ"O ���.oo� ����� A vida normal da cidade está
no Conservatório de Paris Estão se habilitando, no Car- Para ce Ieb ra r completamente desorganizada.
corr. grande dificuldade, visto torio Civil desta �apital,. para ca- O an íversarl O de P i o Os mais velozes caminhõ�s

���m�t�d�,e�:s!�mf:S�1 n����� ;:��io�:i�.tu�W�!s?I��d�?:��� XI IA pac ·lf"lcacaosino, a' entrada de quem não e a senhorinha Mana Felicida.ie CIDADE DO VATICA;
fôsse francês. von Troropowsky, filha do sr. NO 20- Soube.se, em fonte

'

E Jacques deve a sua en- desembargador Alfredo von Trem- <,

_
_

-

autorizada que o Papa está estu
trada ao seu talento já reco- powsky, membro da Côrte de dando o programa das comemo-
nhecldo de menino prodígio- Apelação. rações a se efetuarem em todo o
so como principiante de vio-

L'HE6Am UH5 mundo católico, a 31 de mais
loncelo, Era um principiante proximo, dia do SI!U 80' aniver-
bem "maduro" nas cousas Sra. Celso Ramos
,10 belo instrumento.
Ele pagava os seus estu-

a R:gressará ho�e, pelo avião da

dos com o seu trabalho no- ,ca,rrena, da Capital da ,Repu
turno. blica, a exma, sra. d. Edite Ra-

Como violoncelista de uma mos, esposa do sr, CeIFo Ramos,

grande orquestra de teatro. abastado fazendeiro e influente

E sob a regencia de um ve- politico em Lages.
lho maestro, ranzinza lia la
Ernesto Lahoz, o pobre Jac- ,

ques tomava multas e mais Encontra-se nesta cidade. des-
multas pelas diabruras que de domingo, chegado da Capi;al nOE .. .,

t
_ I-

comttl'a. F dI' p'
.

I' t speclals cenmoma era<l O'
e era, vIa analr, o Jorna IS a d - '1',. E V' h

-

d I
gf1f "m to as as naçoes cato Jca�,Nos ensaios gerai3 dessa can(l\�a rnesto 10 aiS, re ator T d -.,

Oíquestra levava Offenback a do vEspertino fi Noite, que veiu I
e

t.
cato ICOS e, �utros palses Ja

imitar !lO seu violollcelc mara. ao nosso Estado fazer uma gran-I
50 ICIlaram térmlssao pa�a dtomar

vilhoso, com muita perfeição, de reportagem em tôrno da fa- Pd�rte nos esteJos por via ora-

'o.
vozes de animais e ruidos de bricação e derrame de lnoedas Serão celebradas missas solenes
toda especie, provocando hi-I falsas, ultimamente verificadas,

na basílica de São Pedro..
lariedade nos demais profes- , _

sores da orquestra. PC.lo ombus da Auto VJa�ão
E ante essas atitude em- Cat1nnense chegaram: Valter J.

bór� puerís, �mas prejudiciais F. F:rnan.:Jes,""Dante Pisane e

aos ensaios Offenback quási Joaguu:; CaIvalho.
I ,

sempre apanhado em flagran� OUTR05 PARTEm

te, era multado e lá se ía o

minguado ordenado que se

destinava ao pagamento dos
seus estudos n) Conservato
rio de Paris.
Mas, brincando e sorrindo

sempre, Jacques Offenback
venceu a essas dificuldades
para se tornar aquele cujo
nome é conhecido em todo
o mundo mu�ical.
Felizes os talentos privile

giados como o de Offenback. 6EHTE HOVA

Dois casos bem semelhantes,
-o Negus e o ... vereador
Embóra em pontos distantes
Sequestredos...mas que horrôrl

E na Abissinia encrencada,
Tai sentença vão copiar,
A guerra fica ...parada
Sil Negus não mais se achar ...

Guslavo e Olavo
:J(ascimenlo briga
ram '" foram acabor
no xadrezt.Policiais
de ontem.)

ROMA, 20-Mensagem aqui
recebida pela imprensa, transmiti
da de T"jibouti, afirma que a im
peratriz da Etiopia e o seu se

gundo filho partiram de Addis
Abeba para o ocidente, presumiu
do-se quo! para se refugiarem na

provincia de Ambo, .

Briguentt.> de nasclmenio
Gostava Gustavo, assim,
De brigar e num momento,
Se atracou, me disse o Oslym ...

E o Nascimento, o segundo,
Atracado ao dito cujo
Disse assim:-eu neste mundo
Ou lavo a honra ou ...

. me sujo...

Apareceu um outro

Agostinho que não
sou eu, pois ando
agora na môita ...

forno Ernesto Vinhais

da politica naelenal
Novas bases Averigcaàdo soubemos, real

mente, que o secretario da Agri
cultura do Rio Grande do Sul
tem viajem assente para a Capi- Quem és lÚ, DOVO Agostinho, '

tal da Republ ca, onde precisa Que v�n5 entrando n� liça
conferenciar com o ministro da De estilo leve e mansinho

Agricultuta Sem o fôgo que se atiça
. I Para ardêr grande braseiro)

Aparelhos de Radio � Tú és tú e eu sou eu,
Só cKoerting, a melhor marca. Talvez sejais bom amigo
Não I;ompre OUtlO apaJelh'J sem Mas Agostinho ...morreu

ouvir, antes, o afamado nKoerting". E, mais velho, eu só consigo
«Instaladora de Florianopolis» Ser .Ilgoslinho PrimeirB ...

Rua Trajano 11.
, SARAPIAo

sano,

O referido programa Ici apre·
sentado a Sua Santidade p-los
altos dignatarios da igreja.
O Papa prcmeteu dar breve,

sua opinião. Se aprovar as come'

RIO, 20 - «O Globo» es

tampa mais alguns itens que diz
ter sido objéto de debates nas

r uniões politicas, tend ntes á pa
cificação. São os seguintes: I ,,)
d !fesa das ins�ituições vigentes e

do regimen democratico; 20.) res

tabelecimento das prerrogativas
que permitam a diréta colabora·
ção no poder executivo das diver
sas correntes politicas do país,
na proporção de suas forças ex

pr�ssas na repr�senta�ão nacional;
30. adiamento. por convenção de
todas as correntes da discrssão e

de�arches em tôrno da sucessão Continuação da la. pàgina
presidencial, de modo que a agi- ..

_
. .

tação do problema prem,turamente .E, assIm, contmuou, para depOIS profhgar a de-
não ocasione o desencadeamento I

mocracla e seus males.
das paixões incompativei� com o Desconfia�a.s, as nossa� autoridades, solicitaram in

grá�� mome?to naci.onal; 40. es-I formações a� P?hCIa.s de outr(o.s Estados e ?bti�eram, em

tdblhdade I o funcIonalismo, não resumo, a s�gulOte �Icha de agltadJr comumsta. "

podendo as demissõe:!, 'remoções I Est��e, no RIO,e�pregado como apontador da Ugt,
e reformas ou aposentadoria I ser

sendo demItido po� ter Insuflado os seus companheiros à
reitas por criterio partidário; 50.) gréve, por ser. conSIderado o «cab�ça» de uma del.as; pas
creação de - uma ou duas comis- sanu� "a seguir a trabalh�r �a estiva daquela capltal,con
sões parlamentares e técnica para segmndo fazer parte do SIndIcato �e cl�sse, d� �nde to i
o exame dos problemas brasilf'i. expul�o por haver censurado a diretoria do smdlcato de
ro, quanto; econ( mia, financeira ser orientada p�r eburguezes". • _

e administrativa em relação á in- TransferlU�se, logo após, ipara Sad Paulo, obtendJ
terior, incluindo-se nama comissão, emprêgo na tec�lage!11 da firma Mltarazzo, no Braz.
o provimento dos casos pol;ticos De funCIOnaria dessa fábr!ca, tambem, foi demitido'

,
em geral e a formação de UUl por promover gréves.

..CINE OD�ON, as. 6 e!.8 h�- «nllàus-vivendi) no Estados, te _.
Não encont�ando trabalho na capital pauhsta diri-

ras, na t,éla \l. lInda pehcula-Nc.s do por paradigma a solução rio-I glu-se para Mont�vldé?, onde est�ve. prêso 3 mêses, v,isto
e o destmo grandense. tramar cont�a as auto(ldades constltuldas. D::.t{ foi expulso

-
.

para o BraSIl.
CINE IMPERIAL, á� 5, 7 Chegando a Porto Alegre, não descaJlsou e iniciou

e 8,30 horas, um'i grande pro- O sr. Raul Pila irá ime�iatamente a.tivi�ades comuttistas nos meios operarios, ""

dução da Fax com Warner ao Rio? mot!vo porque fOI preso e expulso do Estado.
Oland Charlie Chan em Lon- Antonio Garrido, aqui chegou a semana passada,
dres. RIO. 20 - Era conente, procurando colocação.

hoje, nas -rodas politicas que o Como não a obteve, apezar de ser um ótimo opc-
preços sem concurrencia, só na Feleceu ontém, na cidade de 1 CINE RuYAL, ás 7,30 ho- sr. Raul Pila viria quinta-feira ou I rario sapateiro, resolveu tornar-se ladrão. Mas foi infeliz
{( Instal,,_dora de Florianopolis» _ Paranaguá, onde residIa a vene-: ras, TaTlgo :Bar, com Carlos em dia desta semana, acõmpanha-l( pois, ao cometer o primeiro furto a sorte não lhe favoreceu'
Rua TraJ·ano. randa senhora d· Elisa Pirat�, I Oardel e Rosita Moreno.

.

do do sr. Batista Luzardo. sendo prêso como larapio.
I

........................ _ ..

,-

moracões, será a prime:ra vez,

historia, que o chefe da igreja
católica concorda com cerimonias
publicas. festejandil seu aniversa·

A policia catarinense

Arí Cabral

CINE REX, ás 7 e 8,30
horas, em última exibição o ex

traordinario filme da R. K. O.
Radio, que agradou toda li cida
de-O delator.

Os conselheiros mais intimas,
do scquilo de Sua Santidade. estão
insistindo junto ao Sumo Pontifice
para que faça uma alocução ao

radio a todo o mundo católico, no

dia 3 1 de maio proximo.
CARTAZES

DO DIA

Sebastião Vieira

Viaj')u para JGinvile, hoje, o

sr. Arí Cabral, tesoureiro da filial
d) Banco do Comercio naquela
cidade.

Para o norte do Estado viajou
hoje, a exma. sra. d. Carll,ta von

Dreyfu3, fu!!.:ionària dos Correios
e Tekgrafos.

Motores eletricos de absoluta
confiança, pr:>duto da afamada

fALErrmEHTO
IISiemens", V. S., os obterá, por

Está de parab,"ns o lar do sr.

José Geraldo Vieira e de sua
------------

exma. esposa, com o nascimento
de uma robusta menina.

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• JDinvíl.

(MARCA REGISTRADA

torna a roupa branqul.sima I

(
-

J; � _

r'
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