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F d 'I daquele agitador, cua ::le,,(,lTl�; : " ) I) o 1<1 c, ; ,ll' te- marxistas, c1izc211t.:d que, assim, procedia por estar convcto

reun . n-nte Ame. iCO /\v:l'\, cficia! [' 1 n : 'I n.li: ió, ·L�l� ..
' t de que .vla-x .ra m.i grande e sincero idcialista, semeador

exercendo as funções de dck�" ',) (,;:; ro�·'.:'a na rc: k ;\.: do bem co'etí. o,
localidade. Apezar dos ingentes esforços despendidos não nos

Humberto Frcund. cio '. 'I: I I:r,:, CSCO;L"'_�(" c':c- foi possível obre:' os informes prestados por Freund, visto
gOL! a esta captcl, éli'ie"{)'lter'" S "1('0 imed ,l'112i1t' recolhi- .ierraanecer era absoluto segrêdo, e serem de grande
do á Pe nitenciarla e1:1 Pe .ra C <' GC', valia par.i nova providencias pulcia.s.

O cilac'o comunista :-' ;"()'j 10'1["3 dcc1ruç'-';', T: itrctanto, conrmuaiemos (':11 .ulvidade para dar-
tendo s'do ouvid : p210 ,;00 dr. ,j "'r. � i ,) da .3 .... ..-;_::" J,' i -ü- 'I

mos co ;t�,s aos no ;Si)') ','ito;-es do que OlJ' igcu o titi'ar

bl.ca, a'é ás 2 11 .ras d.. ma.': I'v',(:'l. da pasta da Se�L:rança Pública, a p2rl11J!1CCer até altas
0111(111, novarjrr+e l l:n �y, t. ��n,sio 1 dC;�(\jlt�el,t( ,11 )1' is d � rrllJ.-u ;Jlh 11 seu gabinete, para no nutro da,

pejo CSi1:1Ç\) d,_' t'e C" d; �1t1J.' IJ .1.) ',1"
'

I ) �,) \..;:;,; 1, i:1. "'1 J,;;ar, ,)j('V:':lltllte. por longo espaço (e
O (':':-�J: :Y,�;1LO lrelll'd ":(In;,.,< ou prdtt''';''!r i!' 1<.; t :

npo, <' ma 'X\Sl3 !'LI11�) rto Freund.

, -� .�

!

O sr. dr. Claribalti GaIvão, digno Secretárío da Se
gurança Pública, está se desdobrando em esforços para
combater tenaz e proficuamenje a propagação das idéias
rnoscovítas.

ASSIm, é, que s. s. com seus dedicados auxiliares,
tem últirnarnente efetuado várias prisões de elementos pe
rigosos e adeptos do crédo ver.nelho.

Conhecedor da atividade extremista, na zor a do
oeste catarinense, do ex-sargento da Força Pública Hum
berto Freund, o dr. Claribalti Gaivão, ordenou a prisão
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Proprietarin e Diretor Responsa'lel JAl RO CALLADO

ANO III Horianopoiis, Sabado
-------------------------------------------.

AS PE
L.UTE

para
m {?'

"

f;� � �"..,. .......

.

..... :.. _.1.;:. �.) '<.:;.:5i.i_,

: :.: r- l\j � f' r' ,ç>" ''''''' ""'- "?." ��',-" r" -
-

. • 1 ; ,tL�" J, 'I:' �"1 r'I �,> ,,� R·:q�T!�\.._�.J\CI"', i;i:;!.w�19�- �� �,�,. �-��t�""
� .?�(�;" lJ'C a �I S::.;") () sr. i f,lif f) ,.. ai dcs congratu'cu .. se

, CO]) 'as <"'t)(I-· ,j , I ri·� l>'.:h iiFt') [l); 1'.-,1) á, su '\� filci;a� dos 5
e, 'rese,l�ln; �5 le,�'Ll s JJ Partido :-'i 'ZíêC,3!std J:J E.S�i\d1 do RlO de

Antonio Garrido, o temível co- (Garrid,) foi Lrç:;do a �: rir ,
.:l

::_", L J h u .. ·i

munista e ladrão, causador do I que deu ensejo ao O<.:h .. (]' k,:!,·(J)! lJ ) :
arrombamento da redação deste sr, J01') Lira de eLl',,,, a ,<).>' �'A , "

1, 1·· ,(_; \',.( o n-ra t1 n-

diario e. dos escritorios do rv10inho s;:'o, I C;<l k.,'a1 ('ô.' '')) :�:...hlJ:� c:'1;�

de Joinville, nesta capital, corr.o
,

I j,\ll. Li, L �
li, (m diê5"ol>:a cor

c1issémos, ha dias, em mzgnifico r '.i'.

:'�d:�: d:e p;t��at:�'tr:�giu da
De b; noeu Lo h:.__ ' a tl f', C';'J0, Ü;'i, ,�oe

I

b1ti .. ..\�� [-J" L:HS.

Imediatamente foram tornadas
"O d'. Nerêu n� cadeia"

energicas prm idencias pdo sr, dr, ��: ,r' fi "J
Ciaribalti Gaivão, digno secrdá- O sr. Ep.;!2.'l10 S:;C1rl,.í'.':1. clelep'."Hl;) Ar:>ó, ,lVf�f03s i,'wsii,; ções a

d S P 'bl"
- , Con 'U7i·,.,,: rs (·!ú'.· r: "" r (f � '" (j"'u'

,

t Jrio a egurança u I :a, que de policll do dist,íto "Jo2:',) Pessoa". C;Ui'Jf :cL' (.L� pc iic; I de: L !.C_ -� • J"
- 'J v 1'C.�:", o" 'o'� v;�oo, no seu au omOVe , o sr,

• I • •

E
., ;{ �� Uaudt ci'C'li'l� ila.

envIOU, com a max:ma IJrgencla, streíto. iUaJ.1F.;ulou S0!enCmellte () re pr 'ndcu Ai tonio C ."rr:d., que c
'r.' í', � :" 1

•

a fotocrrafl'a e o� dados carade' trato do dr. Nel'b Ramos. na cacida. c (;� � >, fr.,.·,J ,
'�6 Lo lL';) ," I. ,o '- , (.<.1.

f> d 11
é::Stavam "eL,,:n�n,e. vrl.Cl, CJ,

C ., , ,

listicos 10 refinado Jarópio. ad"·qvUe�teanc�acaHe�sa<dee·c-'Qe;�eo no:·�oo ss;i�,��: ps grr,ve; rer:mcr,tos lhe fora,}1llf�:l:a, pr'd' ". '(.r-� '�: .(.J �r L�"��lr �., ,;) :-, >J... �,. ... u.�l... • ')" .

Di!(.àl 'ldl_ � el,J. dci.\'\ ... 'c:L"�) D.-

Pira são os l1:)<SOS voio:: po:� 110 "caSSlO,lGI]OS 110 nomen o e:.J ::11; ê J .',
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('(p').:" G�' o ( �'r ia In'" t 1 '.'

mpurrou v�O en a- m?�ento. não seda de es�ranh�,r a1tentava, tral�s;Jôr llíM\ cêrca d, �'::i" �','.
'.1

.

.';. r';-':';.·::
t d I di pr'<"o de um p'o'rern"do· ITIStO Ia 'e 1 1

Co II. , __ IJv I o,., J �_·d Co ,d ,. o, "

men e o e f::aga o 'v"," ,�\ "-" • � êran:c arpa' o, f
' " I

--- --- -----,-- --- --

,
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' ..". ter �erifícado 1sso na C;Jpltal da

Re'l
'" U L 'ru,all,� n, p" J'I ') ele )"'] "� � o� � 'J (�..., , .. ,_

, Anto�lO Ge.,ndo" f?1 VIsto no publica, P,a.ra est � C8.D ��q! pr,-, �ra CO'.1Eua 2�: {te j"l. W q ': ';l Lil .

,.., .-; .'
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dIa segumte, em !taJal, pelo de'
"
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," .�,�, ... '-"1111 �. {'"l " f''l
legado de policia dali sr capi- H d

' ,

I
,:o..i.,,�'naC'o e eSI-;('lt'lfl' com" ,-r!� - .• '\ <�, .�'1'l t"" ':.... !:>.I � �,..... 3 (; ,,-,;' .. , V

tão José Atanazio de F�'eité!s,
omens eJulzo L!,êVd�� ple:;-_u;5�s Anb.:" Oil.- ',' ';����' I;", ,',l',j

Bras;1
Ch d I f 'd uto Dizia. ôntt:rn, o eles. Salvio Gon-I,dei c:' q:;.O'I, ?' �-,)nt�rr, a e,!él b� ��"'l"'"7'.J [.1 �'::':� JPlof �� �

ama o pe a re en a a -

d 7 l' S
., ,� , l' d

' ,
I::llIiS ''''';1 'Lo) ,:_'J 61.! '(�g' J i;(� <tJ;,

'rJ d f' I 'l J zaga. que os i'S. ,_Ul11ll'O, OnC11l1.l'�ar:ta" ,e'; o, em segUlo.l, r::co' F'" -� , r J 1_
ri a e OI ,pe a mesma In erpe a' Salomé Pereira e Cid Campos, eram !k,.l ' r,

,'" ,',', d' �) lr ':'.0.1 lO\';] � .:'2 ,t \ _]ii 2 S:... . ·as,aa.w ama IrJa, a 6,ta RO Iii Í' ')0 F' t't
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'

h
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. . '.1 ,.,1... 0 '1 L .... "._j,>llcl (\ I �(!.
• t .., I ,. '..J f

A •

'! "d
,VL\, .) - �or cons 1 Ui-

o. uan o o C!lpl "o anazw, os omens de m:tior Juizo uesta. te1'· Grdnde,
e lCO,1 r av CI 10dl Zl� 10, oprc' m�x�ma nc,ct�)rw. ,--(J ü;a ·e eles- da na ltalia «S' d dmostrou-lhe a fotografia e pergun· ra. por terem recusaco lendollar na 5,) ç.,' � 'I, a ítO(, dd G _; P ,ji 1 ela I COw.'fLD 11[.'1 elo �';ra. 1\, �<,'1. ,-;') rCbl!.. AmiO'os do B�' 'J

oele �d,e
tt'lu·Ihe si.e�a êIe, Gar�ido em- n.o5saFacu�dadede Direito... l:.)"" ql'8

' dr,'lu" 11' ''';ci,'·, " re'o' 1 1." I

'I
b ,asl», presl 1-;-

-_ , el·:;)rL:�)U,r.;; aVI' \'''J ,'[dli ,} ,,\ lU'c, (\l 0:0 O,,:: l!to['n l. 't ,- da :-'el- 'e d "E \1I t t I P
A.

d
_., ,"·'·.d) "I, :". ,1, I.· .. r" ..• ,',.: '. '., i:-' 10 S na or 0. ,i ar-

purrou, Vloenamene, aqueaau �SC .. .
... pO!j";':;n �' JJl vir.. ; l_' 1.1• "t:l,O,h_"·JOO,Clv,cosa!tarn";'1.� o' coni Foi "d '

torl'dade policial, dando 'I. de "Vi-' fRiI Oa . \DS ' ... (',
"·11" r'] d' '." J'; \!. .

,'; d
.

' PI e VI<).a em maiO

I o, ,,- '·1"'1
Em pod�r do t "i'i"! !ad.rão e

CUI (',,, : c1) �)'l) v· ,I �'r!l.lf,l.i�L'j.", ...lv g,aD. e acc.lkCl- vindouro solene reunião dor.:.
as- lOgO lMMIo � 11 � r�·'l:.!. lia fv12rtl]). --1 nto n'·

�

,'. 11H�!JrJ iii ��;;;III f;xtrerni�ta foram e ..1'.ol�rad,s cêr'
HC II:l0flCO, AMIGOS DO BRAc'L IO capitão AtanazlO, sacando

p
, 1 J U' , C 'I'

Em !lJssa cap't I ' ' , ,

01 ,a qua

de seu revó'ver, tt-ntou alvf)'a'! romovl,_,a pe a mao ato i- ca di.! 40 chaves, divdSJS ferra A

'

• >' , f�o,v�
e ,r,p0- j

aSSl. tira pessoalmente o Ou-
d M· Ib' 2' Q'''O'\'' I· 1

. !,"''-' l' verno em cerImOnIaS o I::!:LS lnbu ..

no> r ' o,

I -
' ,ca O llltareõ, ce e rar-se-a, menta"" .0Ui;' JU em Gln.1e,!'o, I." ," Ih)3 o, tÜ:Gio? - 1-. I' d

"'I:, 'fUe segue com v:vo ln'
'), o que nao conseguIU, em VIS·

l- - d' 3 d 'C _l d
'

I ('. '.'. '1
t'lrao W:TI.n:::r.u'ns fi r.< O:W°'1 - '<1 I ",,,,,. "'�,.. .

d d 'd 'd aman la, la e maIO, na ate' ama pasta l1e couro, pnt�( uriJ.�, 1

".'
« "�o

r.l;n.�;!
él ..'"oe! l'fê

,.,,�..
;,q,

1;\ .

"

I" t,

' .•.
"

• t ... ,

e;,,,.
e e <.lplOVa todo o mo-

ta, e ter esapa,recl o rapl a-
d IMI' 7 1 J b' , I

' , 'I
o gruoos es('.o ares I-\rqu!d,o- \Tl'm:> t t f'

d' I' t
ra etrop') ttana, aó )Oras lc ouro e outros o Jel,)S, I. II) f,;m'pe (juliO '\parr'.·· \ St:m. c;:� 'J ' 1 FI' 1'. el O que em por Im de

mente o au aclOSO mflant!.
d" [

,

'd I d P.' ,

f 1 "r,r 'I'
céno ;:)ao o'e, CP. 'Oflanl)pl:H., (".'O:.,on;1 " I d

'

atralcl<masol':'illélae a as-,�,_ 'd "",lo.'V".i'I,_.:,,)r2n';!Ch)",�',r',g"1 J"B';I'" 1 n' ,.u,,·_,aro�vmcuos €:slm-
côa dos militares. conforme é [J:a-

; ena s! o o aut��!' _ «:r,' 1 ,;J,a d� F!o�;d,h'J:J()li5»
e o�e, �S�ICJ(::, �;d� J:jlg�asSU; pat,a ,e de ,amizade que unem

X r O X 't b 'I· l' I Na nO:"e da fuge, d � Ga�rrlOO Q,. 1"',' '. . 1 1 que t.Vd ",,' a 6 !l,,1. za dt, no., OS a OIS l)a'· ze"e I e erelo raSl CIfO, lea lzan- , ., � :v , 1.• lEI 1 "p,10 • j, ..
• u,

do-se quer nos grandes, nucleo, I da 'cadeiü da Policia Central, u\v!ar convites p::.r'l as fes'i:as'
,

d I 'f' I b a:1radecernos.
sItua os nas metropo es brasileiras, "en lcou-se um vu toso rOL o La
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ffilltares quer nas gUlrniçõcs iseb,- :�Sl c:nClil o

IS:,.
ur. Ou: VVOLU', i �&" l:JJ -'

..

'L
....
'
...

L't
._'.'.

:." ·]<'11

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

am;\nte Albertina Mdá.ado, con' das. I, resume a p') ICla q!!e H::p ar-
�'f:\.",'��., I

" F� � �

D"Oduzindo-a, em automClvel, peja A pascôa dos militares e WD:'l rido o autor de�s'1 faç311ha, L,w�.<. "'L.4, ,," .... "'�
,{ 1 'iLJ � I:,' -�iJ. � CINE �E�, ás 7 e 8,30 h .�

estrada q,u� Iig� á Ba�a?al. APe-jsolenidade de alta significi"
..Ç;;O., 1 f\/� -, �r."",) :::; '�:"d • I � � -

\\.' , ra" O TJi!sltrw de Olocondo

zar, ?U .vl,gll�ncla e atlVld�de �ll. que tem por objetivo a o,; '!1ti.l[ I o,' ". 1':'., - =f R f\ 8 �f\ L IH ('l ,fii:D,' fab,�Cl c C�:1l(\do em alemt.,,:
pol:cla JomvlIIense não fOI pOSSI' para o bem da Ptaria o nosw Desacato I

'
- • "

" I li � � : c 1'), letrclco !;ubl�()5h', C[(.] PQftU'
veI deter o arrojado comunista'li:Ir�a:o'im\�����:,ndopclama�;er-�� a. au.&o�'"�d""'d��I

..

Ela vi.t,J; d, lL1t ';"-�c'- Aopc'osar:olon;" J'l!lii ebta �;fl,yCF:�r;�ru::ie Vc.!1 Molo e

P
A

t
"'" l li ij Ii:i '("" 'TOO, IPl' r "I ao J. fir.d 'll "I I' I' '2() I

reso, OU ra vez Cristo, das ideologias destruido- I';') �,LI.1L', I �l;- cap:la, l'ca IH .10)(\ �lS .. 10íil'i, CIr\.F: ÜDEON, às 5 645
O sub-delegado de p)licia de ras da patria di! familiae da �Or P d'" te. ��

..
'1. C,,;-k ,t,si'C" r Job.,1 a �� CJ',-,solc['.em.elit'�, I1o:(11.l(Jcla,c(i�d:\dc e 8,30 hQ,a�, iV/Iss rer'o;tp,'·

- ar \...:-:laca.o.[ reu;:,03 L U

I
'I' .};' < L

I' �.
.

I ., 'T.., _

I' Ç' ,,'" F v e

Bananal, prevendo as , ràticas as- ciedade, - d 1 -. r I
'

.

�

o .l·v ". .. ._ ,,: ..Sei, 1(,i'!Ila"."c.'a-- IIi o t \ _mar., ;:S Cü- ,.OCn/lel:) c' !or iaso
, �r. r. oa(J .'"Cnrlll1e r;rél' [" l '

I
" ' ri ( 1 �

1 .,
,...,',..,

tuciosas de Garridc, empregou o A diretoria do Nuc1co C.�tóli. lTIe l'u;:" 1 d' 't d
"....

...
"

",rl"';'; ,<s .a íes à <..lo U ii ÜLl r Clt' E j['viPF'P IAL às 7 ia
,

_

!i. ;_;e �rel a e �'L i,' • : i"_· ' ,l�

I'
" ,�' , 'J

seguinte ardil, para consegUIr co São Sebastião-' Fonado l\1a- ]oaqJim, f()i. prêso O <;,. I r �,ll;'
. ')

I' '. .

,l")�:l" ,)2qUOIa, com Jean Pa,ke"
dAI' I t h d d 14 B C 'J

. �. f., i" '_<':'0' i.,ladS F'S\eJO'� F'e ""f '1'sl'·o', •. ,1,,<,11 ii ...!' I'
,

pren e· o. co ocou carre as na c a o, o
"1 COD'/h: a, Bernardi:lO 'íoracin Petro ;, , . r

. � :. I, . ,:], b c,i,
'

:'"
�.,

I' • ,:,,,SC, :C�_::(', uma pe lca( ... de
t!lltrada de rodagem, il1t�rrf)mpén- por nosse intermedio, 8'> cla�5(;; lho d'" C:1' . 'I . : 'I.: .",

". ,'" ,_l,

.

f, J Cc g ,}r'J rJ II mt..rIlo, r';CC'j ,\Irmo de;;rnodl(1'"

do O traAnsl'to, I '

�

,

(...1 VJI10, G"t •. Sllu,
I
ar, I) c::' !", � r1 ) o ,

-

'l'I'1 �'._;lTl"'$ 3d .�ciQSO çefinle ,:0 C;)i;';u-. Cíl�-Jr-:' 'd)·'JAL '
..

-, ·".A ..

Ini itares em geraloara puticirem tltutO d ') I�e Yl"tt C'" d \ '

-, ." ..... ", i f,S, j. "'U f O
r U'. '1:,,' 'O IVI! a'l s � iJ.c:

..l'lva. r"u,]n d J" '�",�..;õ1Ç; .• ' iado Ai.mão O ('IH! agred 'cc'-iro, ,.,,' "'

... '. ".
'�, 'I'·O auto que conduzia Antcnio di cerimonia, cr:L'�a C(1l11arcC1. �la d )!., G � J I o'

'I .. 'I I ,)'�, � éX uiua �,1 magt�t!'i.;j pe I
,lo, cl l: Çl,;,d rou ç, mus. cuIa-fi marcha dos secu/os"

ale roo

r-; �

'(I ,�t��1 .,..?� 1� I""""", �.
r.;� _ -�� :" �I �� t:-�) -�' 1t� �� �;:l !6J1'Jel

" 1.;1 �.::a �.11"" 1..,;ÇI..à W ." :
',J L·' ,i ':;W"'>I' ,.i"ij tf:l �,j.';�Q I� � lIII

C S opo .ic i').]:sLlc c)tari':;en�es 1:J.ü Cf)�nrarpceram a essa as,

"C'Ilhltii\o

Escapando nova
mente de ser !)rêso
Chegando á Jryinvii!c, Antonio

Garrido, foi encontrar-re com s�a
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2A GAltTA Florianopolís-c.z -5-1936

(Compilação de L. Nazareth)Apelaçã�
Sumula dos julgamentos I,da sessãode 24 do corrente,!

""""�."""",�....�--�""",,��-�,,����.....��,,,,,",�"7'3RG�-�_ �

Programa o'fic�a� dos festejos DIA 25 DE Aí3RIL DE 1936-5. M'\RCOS

Ha muitas anedotas historicas � � ..:� S
sobre grandes vultos da musica, A's i 2 horas- 03 sinos da fvIatriz anunciarão o inicio das festas
as quais, constituem, muitas ve- comemorativas do aniversario.
zes, próva de que ha muita cou- Inauguração da estrada de rodagem de Tubarão-
sa com a aparencia de impossive] Fiorianopohs, pelo sr. dr. Governad'Jl do Estado e

realização e que, como o «ovo de

\ recepção ao mesmo e a s. revrna. o sr. Arcepispo
Colombo» são facílimas de levar Metropolita.no e comitivas.
a efeito. A's 18 horas-Retrcta por varias bandas de musica,

Contemos uma dessas anedo- Ars 2}, horas- «:Y!archr. é)L!X Ilambeaux>, que percorrerá as píln-
tas. cipais ruas de cidade, terminando na praça da

Certa vez, achava-se o grande matriz.
Beethoven em palestra íntima com A's 24 horas-Salva de 2 J tiro�;.
um SeU colega, grande pianista, I
com qu�m costumava sempr,:, em

determinado. «bar», entregar-se a

uma bôa séca ... E a conversa de

1.500 -Ainda o descobrimento da Brasil-: «Na data

Habe3s·corpus de Mafra, im- de hoje, um sabbado, de manhã, Cabral ordena que as náos se mo

peiranre Chichoro Neto e pa- vimentern e demandem a entrada do porto, e que feito, ancoram to

ciente Hcrcllio Ailim. Relator o das a cinco ou seis braças de lundo.
H. des. PRESIDEl\lTE. Em seguida mandou Cabral gu,� NicoJáo Coelho e B . irtolo-

Convertido o julgarn.êílto er: II1lCU, Dias tos:iern a terra, Ic:,anJo co�sig0 �s indios trazidos para

diligência afim Je ser Juntos aos bordo na véspera e que haviam recebido muitos presentes de d:fh·
iutos o respectivo processo, r ente s ,�'neros e bem assim um degredado, AífOflSO Ribeiro.

Habeas-C(HPUS de Floriano?o- Foram bem recebidos pelos in,-lio', que acudiram á praia,
lis, iruoetrante o dr. Pedro de ajudando elles os portuguezes a [azcr aguada '2 lenha de que cace

VloUIil' Fe ro e paciente Altino eram,

I
de Oliveira. Relator o sr. de". A' tarde, Cabral, em um batel, percorreu o parlo e saltou
PRESIDENTE. em um ilhéo, a que deu o nome de Corôa Vermelha, onde se de-

li:) �A "'7 Negada a ordem jmFe�radl, morou cerca de hora e rneia.»

A's 6 horas --Alvorada. Vencidos 05 srs. des. Silveira 1850-0 visconde de Macahé ._.No Rio de Janeiro, lal-
A's 9 horas -NlissJ. pontifical, oficiada por s. exa. revrna. o NUD.:S, Gust".vo Piza e lVhrinh::. Ícce o visconde de �/Iacahé, José Cadas Pereira de Almeida Torres,

sr. Arcebispo Nletropolitano de Florianopolis. Após Lobo. um dos chefes d.) partido libcràl. senador do Ímpetio, ministro por

a mi.sa, inauguração da praça Centenario com a
Recdso de habcã� corpus de varias vezes e presidente do Conselho a 8 de MdlÇO de 1848.

presença do dr. G ,}V er n 'dor, : residen'e da Assem- R�o do Sul, recorrente o dr. Juiz 1894 -O barão de Ba tawy na Fortalezn=S. fuziL'}do

bl"
. .

d
.

J d B N r1� Di,'f;;t'J e recorrir]o Be·rnardi- [, I d S C d 1\ " o

'h d
ela, comitiva e lOS bravos aviadores a ase 'a-

�.' _ � IH lorla eza e , ruz o ,'-UI al.O-illlflffi, o r:lvo e ven.�ran oca·

pianistas. val de Florianopob, qu« L.rão evoluções, no Los Borba. Hebtor o sr. des. tnari(L:nse marechal relorrnado do exercito, Manoel da Gama Lcbo

Em todas as palestras ha sere- A's 17 horas- «Te Deum»; abriUnnta--lo por uma or:i'�"istra de PRESiDENTE. d'Eça, barão de Batovy, qll'� havia sido prese e enviado para aquel

)ire as «teimas», as demonstrações cordas e inauguração da cruz luminosa. I"Í;o:gado provimento ao recurso lJ. Fo:taleza, com outros po:iticos, que tiveram tambem o mesmo tra-

do fiOSSO orgulho pessoal, e, como' A's 18 horas-Retreta. para confirmar o despacho do dr. f:.i�:·) íi.n.

a glamatica diz que a primeira A's 19 horas-Queica de fogr-s. ]:úz: a quó, que decidiu com acerto.
�

18t)7-�(.Orte de Cesario Motta -';�o Rio �ê: Janeiro,
oessôa é EU, nós aplicamos a A's 20 horaS-Banquete ofe:ecido pela Comissão Promolora dos Recurso de habeas corpus de

I
hHece o d r. Ceslrio M·)ttn Jllnior, propagandista da Republica e ho�

relj!'." a todas as cousas e, mesmo Fe�teJ'os e o �r. DIrefeito ao sr. dí. Governddor, L'lS'.lTlc" recorrente o dr. Juiz. d�

I ;-il,e,.TI
de Estado pauEstil, qu� pr::5tou as,;ign:lbd,)s s,::rviços á hygic'le

�em a gramatica o saber, eu qt!ero Arcebispo MetropoÍítano, pre�idente d� A<sem- Diréito e recorrido Hilario ]utio _.e á instracção. .

ser a primeir/l pessô<t em tudo e biéia, comitiva e c.omissão representativa d,,,: Lagu- e Nbrio 5"nt05. Relator o s;,J �,� � A
.

.

ror tudo. na. Baile. dêS. PRESiDENTE. -"I if�Eíl�sCema!'lea I Irr.ad�açãgAssim, a «teima» dos dois Foi confirmado o d::SPil�h� I .� fi � .

grandes musicas se encaminhou C g A� a 'iU� conccd ..:u � ordem iI p�trad:L I
'. ;,�Sr �E;�PEl':1TE :).' NO �ZI ta 1Z,'tuHf3 rtL ta III

para êsse mesmo caso:-Eu escre- A'S 8 hvras -Missa em sufragio ás almas dos fundadores da c·_ ee��JrSo cnme n. 2.369 �e EúI ro sau con:;!,de(�ldas pe- n�la
\'0 um trecho que voce" na-o exe- ddO'

o

N f I Bem t�etiro, recorrente o dr, JUlZ, lo povo co 110 anlí-;Ja133a2'ra-
a e e f0mana :.:0 cem:teno. I esse momento :a a- ,

<J

cuta, disse u amigo d..: Beeth0ven. rão vários orr.doTcs. de Direito e recorrido Pauto' dos, Os eg!pcios não as ma- A estação alemã DJN, onda

E eSle ('.ceitou a proposta execu-1
A's 10 horas-lnauguracão da �xpoSJrãé) de trabalhos no C/moo

Zi�nnmann. Reiêltor o sr. des cam, porq�le isso" segun,do 31, 3S'íls.,I;radi,trá amanhã o pro-

tandu lóg:o após, num velho pl'a- eccol,,� p :lCo1p lO ç:. JY'
<>. -fAVARES S08R1NHO. suas crendices, atrai as m:llo- f

• A' d
� _

u '''" . _g.O ...,a() ose, I, . grDdHl é108!XO, f<::lia a ;-\.meIlca ()

no do «bar», o trecho que o seu
I

A's 15 horas-Inaugurnção do jardim «D. Tereza Cristina.) Oad;) provimento ao rectm.o, I �es ��:gra�as,' �or l�?O, per- Sul.

amigo escrevêra na persuasão de A's 16 horas-f<:etrela e cÔrSQ. �na reformar o despacho do dr. ;:,eg�l�as C/nOOl
__

a p� lOS es- A\ 23,15 c(lue;pondc às

alue Beethoven não tocada. Ns 20 horas-Festa Ve r"""I'aoa. Juiz de. Direito, afim d:! ter cum·1 tranjel�'os que nau H�Jl, par;} 3 1 c: I R d J
.

_ �V ti'
.) i\S, no 10 e an::rro e

A'Zora vinha, porem, a desfôr- A' noite -Ba;les prime to o ve'lerando acordão eme- as, as mesmas razões 7 1'� , 1 15 I
�

• • L'
'

d'
, 'j as, 15.

ra de Í3eethoven. Di��e êle, então,
desta Corte, na parte em que SUperSllCIOSaS os n�tlvos) as 22 )-0 A : DJA C· 1 -

� � ...� �
1 b d

. .nunclo ,a emao.

a seu amigo:-Vcu escrever um
�, III J� i;:;If maadou que novo processo !'e coorô.s supera un am na pa- --'" �.) C -

, I I - .,

�. d
�o

t t I POI ,�gue", ançao popu ar a ema.

só c.úmpa�so, um simples com- A's 8 horas -Missa na ffi3triz e nas capelas do Colegio São instaur.:-...sse contra o reoJfrido,.
I dlrla

e Ueopa ra, ao pon o
I O mais Írilportante d:l semana.

passo de musica para piano, mi Jo<6 e Hospital, em sufragio das almas de todos I)S
Recurso crime n. 2 392 �e. e d,serem t�nco�tr+adoas ndos 22.55 Saudações a()3 nossos

<:.ert� .. a de que v"'ce" l1a-o o ex.,-I t b d'
"

'1
. J Arar"n'Jllà re::orrente o dr. JUlZ Ji1r InS C a e no :r!.enor as "

...., u aronenSt"S e emalS pessoas p ta eCí'laS, que con·
,-, 'O� , •

I ,_
OUVlnles.

Luta,á, I c;meT(,;71� peiO eng";mdecimento de Tubarão, de Direito e recorrido Lino Julio I
casa�, em certas rcglOes.

,

' 23,00 Rad:o infantil: O sap:J

E "S;�'CV�ll '...."(1 .;. órrk que en-I A's 10 horas- Vrsítcts ao s.ndicato, oficinas, Hospital de Carída- da Silva, Relator o sr. des. SIL- Quando tal acontece, e e I vaidoso. fi

t;ew'u rÜ seu CO:ll<:,.c�"r. I de, CoJegio São José, Grupo Escolar e Fabrica VEIRA NUNES. freoq�ente, os moroadores re·1 23.30 Ao memoriavel Jia �""
Este levou-o ao piar.o, mirou e de f�cu;as. Négado frovim'ô!nto ao recurso, qi.llsltam os servIços... da

des:ob:rta do Bra�íl e:n 3 ,�
remirou as notas escritas e disse:-- A's : 4 horas-Romaria ao monumento de Anita Garibaldi. para coníirma( o despachr) recor- saude pública, c,)mo er:i ou· Mal!) de 1.500. ,
Impossível; nem você, Beethoven, A's 16 horas- -Jogos esp)riÍvos. rido. I

tros países se requisita a As- 23.45 Ultimas noticias(em aIc-

o tocára, pois nós temos sómente A's 18 horas-Retrcta (' c6m. Apelação crime!'l. 5.391, de siskncia e,m casos de aciden- mão).
dez dedos e você escreveu 11 Odeans apelante a Justiça e ape-I te domestIco. 24.00 Para o crepúsculo do

O •A 10 lado Elibio Atltonio. Relator o Toda repartição rle saude, O
notas.

om;nt'to

E o velho Beethoven .lhe disse: A's 8 horas --Corrida de bícideta�. sr, des. GUSTAVO PIZA. no Egito, dispõe de um 'íen- l)O.IS· O nosso concerto de

-Dê.me o seu lugar, par.a qu? A's 10 horas �V\' d
'

- d 1 DadJ provitnento a apelação ca'1tador de serpentes", que DOll1l'ngo.
- '-. Issa canta a na matllz em açao e graças pIO a I

"
" f

- .",..: i

eu possa mostrar ·lhe como é fa- d' C,
.

d T b - paca mandar o reu a novo Julga- exerce unçaD pari..l...lua com 1.15 Ultl'�,lJ"'s nO'll'cl'as (em ')or�
passagem o trhenano e u ara0.

. "

., ,1 � o d d'"
"

<

cilimo êsse compasso. COM um ar A's 16 horas-Procissão de N. S. da Piedade, padroeira da ci- mento, VistO a negativa d'l auto- a1l'0 1100;0 pega. Ohr I... c�- tuguês).
de alegria por contar ganha a 1 d

.

da contmdizer de modo eviden- C 10rros, '..Ia carrocm a m�ml- 1 30 U I d
.

ou e. o

1
. ma ve aura entretem-

"aposta", sentou-se ao piano, arre- A's 17 hO;'as-Benção, te, a prova dos a]tos. I.O"lpa. da: O sonho dos instrumentos.

dando preliminarmente a banque- A's 20 horas -Queima de fO€llL Apelação crime n. 5.370 de estranh0 funcionario com- 2.15 Eco desportivo.
ta, e feriu com os dedl)� as dez Bhmenau, ap'clante o sr. dr. Juiz parece montado num burro 2.30 Von Juan poesia sinfô�

I �r:����-çr.�����'�r�;]�lI de DI'xoFl'to e apel·>do Joa-o Alfre- e trazendo uma esp:.'cie de
notas que podia feu, cr:npletan- p � � � '" nica de Rír:hard Strauss. Di;:eção:
elo, entretanto com uma marígnda OSses ��

Augusto Luiz Gonzaga p do Rabelo. Relator o �'r. des. MA- cesto. �funilado. Seu olf�to é O compositor.
! !G(LlZida pdo seu não pDUCO I � em nome de meu:; país � RINHO LOBO. prodigIOSO para uescGbnr as 3.00 Ultimas noticias{em ale�

av&rtaj5.do nar;z, a nota que fal-
",..,..., f r",l!.

-..

� Admar Gonzaga e Ma. �I Negado provimento a apela- serpentes no fundo das to- mão).
i,;.vapa,atornarp()s�ivel a jocósa de pl"�"i{· e�l.os � ria Conceição Gonzaga, �'ÇãO, para confirmar a sentença c�s, pert<: àasqL1aisse�co 3.15 Juventude Hitlerian:l.

prop"Jsta. iI>.... RI � participa aos parentes e ij absolutória. cora e poe·se ora a gntar,. Poetas na HJ. Erich Krüger.
InUnICi�"aUS

�.
t

. �� Agravo n' 841 de Tubarto, ora a cantar, o:'a a farar sua- 3.30 Conci"rto ml·II'tar.
��r!l>I'lól!'!l'IA-O Ui�ii.}'#A

!fi" � amlg.os,_ qU,e em nlalS i'1J {
, . _

... 11:.0.1'\" i .., 1:..:1"" � -

h t �� aQravant.o H'mique Petas e é)a-a' vemente, ale que os reptls 430 Ult' t" (
_o._., _ ..:_,__ _ D '

.

r � um IrmaOS1l1 0, que 0- t-l

["
.v �

,
� ,

d b
� limas no lClas em es·

ífl.H�� i!!IlEG a. g�1i '�.' I A

O noss� �!�dnto co�t��r- � mou O nome de ARMAN. � �ado E5tevam Andre Tou�me;. sae.m _

o AI�aco.,. ,
panho].)

M�",,,,,L "��R raneo.c plestlg,lOso pOhtll:O � DO LUIZ. ri'� j'{elatoro S�. dcs. MARINHO Ent�o,eLdestanJpa oces' 4.45Des edida OJA(1 ,.

FIS""'A� sr. jullal10 Luchl recebemos rw � LOBO. I to, poe-Ihe a boca rente á tA)
P a emao •

.,_,�._ .

t
. - �� F I' 28 4 36@Cfodt.?t.l·a,l"a<: co'oIoas entr�m. A

I
por ugues.

a seguin e comul1lcaçao: � po JS., .__ -. �� on uma a a sentança agra--
_ - � � .

·�rúcessos despachados PALHOÇA, 20 de abril de
I

������������:Jj: vada, por tEr bons fundamentos rápida operação é retribuida -------

1936.
I
no direito e na prova dos au- com algumas moedas pelos Precisa obter matenals eletri-

José Antonio de Oliveira Fi· I limo. sr. Jairo Callado, di· Instálal;ê\es de luz e força, aumen- tos. moradores. Ignora-sé, porém, cos para qualquer fim?

lho-·Pago o laudemio, expcça- reto r do jornal A Gazeta. tos ou reparos em instalações eL- Apelação cívd n' 1.775 de O c1._stino que dão aos ofídi- Não perca tempo; vá á «Ins·

S� o alvarà. Tenho a honra d:� comu· tricas pára qualquer fim só deve- ItajdÍ, apelantes João Cípriano OS nas repartições dE' saúde, taladora de Florianopolis», Rlla

José Norberto Ramos-Deferi- nicar a v. excia. que, nesta reis fazer com a «Instaladora de Custodio e sIm. e apelada do para onde são conduzidos. Trajano 11, e os enc()nlr.�rá oa

do, nos termos da informação e data, prestei o compromisso Flori&nopolis», Rua Tr,'ljano 1 I, Caodida Mafra Custodio. Re- EvidentementE: os mata.n, melhor qunlídade e ar preços

parecer. legal perarde a Camâra Mu- a única especializada no genero lator o sr, des. MARINHO porque, se r.ão, haveria pur baratissimos.

Auto n. IOde 1934, da 2a. nicipal, tendo assumido o I e que trabalha a r,:reços verdadei- LOBO. lá mais serpentes do que
coletoria de Joinvile contra Mon- exercicio do cargo de Prefei-' ramentc modicos. l\ Côrte negou provimento a

médicDs e burocrató.; Pt;F
1enegro & Cia.,-Julgado proce· to deste Municipio, para o

'I
.---

I
dpd'ção p'" confiroTIar a "nten-I NO SALES-É M!�f'\!" 1 j

dente e imposta a multa de qual fui eleito no pleito de �a apelada, pelos seus jmidi,;os LOBO.
810$9000 10. de lvlarçl, último. I O. "Ch2t das 8 lundamentos. I EeoblP '" (';ve:' n' 1 787 de
Auto n. 28 de 1925, da 2a. Aproveito a oportunidJde Pi.;:'lntas"� é gr::tnde· Embar�os cíveis n' 1.753 de São J��é,\'�b-�rg��t� o'mu::Cl-

\to1etoria d� Joinvile, contra .leão p3.í.1 apresentar a V. exc./.a. H.C -te diur·':íl·cO p. eS�'i FIo" b V' I d S
_ I

' . .� "�onanopohs, e.il argantes ilor pio e ão José e er'1bargado José
Tr'-'É .!u1".K!o pror.·dn1:'" .' j,r.-10c,; prot(?stos de mini·JaestL.1d mo:· .. �te do aparelho di- 11bes c sIm. e eC-lbargada a fa-IFilomeno. Relator o sr. d{s. MA-

. , l <;C,;) I Ç{:S '.' C'�,). (a) jíJúmo 2:e3�iv\). Faça uso e di· zCl,,:h do Estado. Relator o sr. RINHO LOBO.

,".<1';:: : ;��I G'; ! '7J,), m L·I: LUC hf� píefeÍt.o :rJunicipal» , vu1;;t!e. Encontra-se em des. URBANO SALES. A Côrte rejeitou os embargos

�;;!c�ünaA d� �1·.J Ijl!l�naí�, contra a
,

-c far.a aSSIstirmos a fuss.e t idas ás Farmacias e I Foram recolhidos os embargos, para confinm,r o acordão ernbar-

:-mxa
.

8[1\:0 11 oe.; DiU,me, lulU.
e

..

00 pre eIto e vereadoreS ,:.·le!- I i Drogarias. I I f d b d V d d T
. '

I
_'

I pi"r� re ormar o acor ão em' ar- ga o. enci os os srs. es. aVé)-

,_.(,l'jipctll!"", PrlUI-J, Igaao unpv-j'
tos de Orleans, recebllllü;:; ge.dC. res SobrinDo, Medeiros Fllnos e

cedente. gentil convite. .

'-- V'd d LToBA I C R b1
.

enCl os os SISo es. 1\ - arneiro i eiro,

musicas é, quási sempre, ver 'an

do sobre a divina arte ...

Eles, Bt>ethoven e seu amigo.
eram grandes na sua arte e habeis

O Diarfo Oficial está pu·
blicando edital da Inspetoria
Regional do Trabalho, cha
mando os rE'sponsaveis d'.�
diversas firmas pard reCt be
rem a guia ce recolhirilentn
das multas aplicadas contr.'t
as mesillas, por infração di!
leis trabalhistas.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(on,mlfas:

I das 15
[!r. Pedro de MíJ�ra Ferro 1 _

Advogado
" �I $" L - �

�

I Rua Trajano, rr 1 sobrado

�',I, /.�"� en 'O;: . r, �

1_,_TelePhOn\; n' 1548 I' �
-" o

•

�.,.:_���

,',

fi
Rua Trajano, 2 (�ob.) H

Fone 1325-At�de cha- fi" E c� ': '") r� r., ....; n r ;") � --..
. _ '_ I� • .... .._.. '=" .. .:_.. .- � �-

madcs para o interior. � n C) =ra
··..

ltl � r. tF� }a i'"1 ç, ,':') o:..!� \l ,.:;::�, 'I f�· � f·....
-

. � .�

� 1
.. "> ��... - I

Dr Aderbal R--111 {��cT�.� :;·i·::·'; .

_n ce -de:�· !
da Si iva' CAFE' Co.vlEHCIO, 1c 1. MIR \ :, \R, C'A':'E' I,'II GLORIA, CAFE.' N_\TAL, c .... L: jA'; . .:: �:OTEL I I O,�
I\dvogado

� METROPOL. ,)

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)' Este produto é reco .ienda ia I I� rn,;:dore3/' I. Oi
'Fones 1631 p. 1290 médicos d'esta cídarle co 10 :1..1 ';)3 L'. JllO:0L3 rc- �

.i>!

constituintes naturais dos iGSti'}._) 1�1l '3 YJs. "I'�
ACHAR·SE-A A VENDA iO··I � G P2 ABWL DO ,I �
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LAVA- TINGE E REFORMh CH,'\F;E'U) PA:�A :·1 " �,o,HONGl'5 I �

�/I SERV!ÇO GARANTIDO :}: E �_ lv:OL'-�' S

"

I '.�:
I {t'

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas � I i1SUi CGm:.",,�r1&üt , f.

Rua João Pinto n. 13 I 11 F L O Á( Â /'

_T_e_le_f_oo_e 1 ��I�����=��=���

'"
_- -' \

-o! �(

I Accacio Mo-I
I •

re i ra tem seu cscrip-

t61 io de advocacia á rua

Vis conde de Ouro Preto

n. 7{). - Phor.e: 127'7. _,

I Caix 1 Pos1aI, 110 _ _j

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

ri
v;

Rua João Pinto,
(sobrado)

rr 18

Das 10 ás 12 c das 14 ás
17 horas

,

. �

Dr. Renato I
==Barbosa==

ADVOGADO

Médicos

I Dr. Ricardo I
" Gott_srnann

,

r
! Ex -chde da clinic,.. do Hospi
tal de Nümberg, (Professor

! Índórg Burkhardt e Professor

I Erwin Kreuter)

I Especi3l!s�a em cirurgia
I ger�I'
f I

. . .

I' (d I! a ta CIrUrgIa, gm.1eCO ogIa, o�

i enças chs senhoras) e partos, "

i cirurgia do sistema r.ervoso e

I operações de plastica,

I
fCONSULTORIO.�-Rua Tra�

pano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

I
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caet�no
Costa Jor.

Clinica cirúrgica - Opera
ções-uineco!ogia _- Vias

� urinarias

---_ .. _-- - __._------ -

"

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestlas de cranças

Oiretor d� M�temill!lde
Medico di) H�Úilli�ai

on+e continua-á -1 ótfHde;< a sua distinta freguezra e o

publico e.n se t'c: i

r:
;. ,:\,

I, ,�

LÃNS P/,RA BOHDAP.

Purgoleite
Gmnuladõ e comprimidos

nãc tem riva!. Gr<-:nixa �m ti
men:e L� CJI 03 fin��s.

Dr. Carlos Corrê.,

-------

-"-------

RioLei-teLaboratoi ias Raui

Clinica ;'vl�di,-a -_. Doer::ê.s
de criauças

Consulí-F:
..ícáo rI t:, 13

.,...

I
r

[.'9"i c í:Jor,., �") .. )

,ivpographia, E�:,z"('olypia
j Ilnc:aàernar'."'o ('Cl"]r J, ira-

, r bolhas em h; o r •• iJO etc. ,

:::=,,'��.ff-�.
_�4�-_""'''''''-''::::;__ .j� v-_�:..

...... I

II A LlCF:, AIVIFLlA" AURORA
MARIA, MARINA,

I MAF�GARI DA
"

�orna��ava
A' venda nas

casas

SEMANALMENTE RECEPE A.) l J
_,1 !;\!IAS

NOVIDADf'S 1

'Praça 15 de Novembro, 26--s()hrado -. Fone. 1,360

PRIME1R( I L UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Gracldes vendas e

ma iores lucros

1 -

I � !wende.s� 'o distrito de João
r\tfj Pessêa, a pequena distancia

Ir
tt.d

de Flor;a 10pC lis, uma C3'a

provida com agua luz e esgoto
'O. l,OR1TANI"I)·--IL'.IS I" dv v vrcço e ocasião. 1 ratar na Cl (:;0

_._
j;to v1! liO '( ;-1,,\1.

,__ �,�.?_- - --�-_Sl$%,�$.1���)� ,�'1

Ult�mJl�§ ®dJ- ttff��-, r,.

LIVRl\RL: DO Gb�)��O
RECEBIDAS PELA I JVRARIA CEN1T�AL DE

j\LBERTO ENTRES

Dante ViVO-por Giovani Papi!l
Terras Devoluías=-por Rly Cime !....ir,lé1
Historia Pop. do Rio G. do Sul -po: A c.;-:ks U:_la
As Pantéras-po{ Lois \. ,:ton
Cancioneiro da Revolução de 1835- F Y !\,Jo:;',erlO

..·-)ora.�) Al::'fíre
Font d' 0- d; <::, .� ',. '1 - ',I� es compen la as e ,�eg. �O�. JI.·) por GJ •. -

':1' I' ,0 Branco

JIUiOf_ ==

Caixa Postal, 43I
I
I-�
. ,���:�t?�� ��.) f.t. �$ :::í;-----

"..

I, I
I'

em

Ha quantos a'103 funciona a Soc'e Iade ?
Quantos premos já pagou neste Estad i >
A quem lar 11l entre ..ucs os prernios >
Onde residem os contemplados?
A rua e o num rJ da casa?

.

Onde se acham 0S retratos dos Ielizar.Ios ?
Onde se acham os recibos dos prémios entregues"
Oferece assistencía médica gratuita ?
Distribue prernos Extraordinários ?
Quantos sorteios mensais?
Qual a conrribuição P

A UNICA que po.íerã r. sponder satisíatoria nenle a to
í

is

E:J

exi ::;cncias

I
lo
'10

Premi(� n'J valor de
Premios "

5:175$
30$
10$

"

" " "" "

E mu�tas isenções
i] "

k J ("

"
!:, n .__"... p-

, ,'" Oe] -. r

: !;"J
'

'I oi

•

..J

. '.�
"

�' �� 4�' !,t'! 16.:�

---

��./
.
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..
L

iJ�� .�'

I\/latri;�-FL -�'� Fi;; -�i_iil' I
FI·'I'aes em.'

Bluir�enau joinvBiE� Sac� Francisco Laguna Lages �
Mostr\.Jsrio per,mar�ente em Cruzeiro do Sul �

Secção '.de Secçao de Secção de IFAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para fernoe FERRAGENS: MACHINAS:

� Merlns e 'Algodões Machinas de nenericíar madeira II
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeir ,., �!
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �'�.Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J orornoveis, Motores de esplosão, lv1otores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electrícos I"

t

Sabonetes e Perfumarias rcs Materiai em geral para transmlssões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados 'fintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes I�Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN»- Bebidas nacionaes e extrangeiras Materb; eléctrico em geral �� Empréz.a Nacion�: c?6 l'Jav�g9çâo ."Hoepc�e�>-vapor:es "Car: �;oepc�.e" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rlte fv'iar!a" - Fabrica de Gelo "Rn,:,a rv1aris" - Estz.lcrro 't-\rataca" �=�V�������I��������l��,2����t�f�l��l�,�l��������=--"��f.f;$��V��Nt!�'

JOillVile-Xav;.[ Schenk
Lages-Hossallí::h Neves
Laguna-FralLi:co Chagas Ma

chado
Mafra-Pompilio Claudio
Nova Trento -João José Arche
Orleans-Edgar Mato;

Treska J r. & Motta Porto União- Herrrinio Miles

FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO Rio do Sul-Aristides Melo

DE JANEIRO
São José-Jos� Costa Vaz

f��' S. Francisco.Guaracy Goerresen

: �� Rua Felipe Sj�hnliJt n.:2 1 ! ��tu{��q_U���jd:o ::�::
��"� ��Tb -

J .

F� ".' -_-�._-_-_-_��,���--� u arao- ·,C'b,)Ulm aracc

-.GG-�."�� ��••$.� ����v��

AGA,ZETA
DlARIO INDEPENDENTE��".... fi .�mS����lit���

� �

� Atentae bem! I
I

---

=
. �
I Agencia rrlodern� rira PUm =
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e· fiscalizada pelo Governo

o
Federal e possue a carta patente n. 112

�

Redator�Secretarlo:

Oslyn Costa

COlaboração.
Não serlÍ devolvido o origino]

publicado c.,u não.

O conusiio expresso em arti

go de cotlaboraçõ», mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou etulõsso oor parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respoudencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jsjr{i Canadc.

Redaçj�9 AdmnÍliiração
e Oflcínas

RUA CONS.·MÃFRA, 5'
Fone, 1.656

Agentes··eOlr�9p�nden�es

lorto Alegre - Dr. Ar+onic
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá-Jaime \Vendhausen
Anitapolis-Anibal PaeJ
L\.ngelina--Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Cf1mpos
Blumenau- �A:artinianl) Hilario
Bom Retiro-Jor.quim Simões
Canoinhas=-Ped«, Terres
Cruzeiro-O>valdo Pereira
Curitibanos - E:1edino Rosa
Cresclema - Dinorah Alves

Caminha

Formidaveís lorlelos proprios, tres veZEm

por semana, todas as segun
das, ter�,jIs e sextas-!eiras,

EXt ração 1:om gl01l08 de cr�stal.

A .""raáX i rna lisura e honestidade, pGil, os sor

teios são presenCia�s pelo p0:j
Especialidades em: AfERE IVOS E
_________

SAl.GADOS

O••�G.�.�G.------.
�
•
�'rJ.
��-l'

�
�
�
��
,,��
�i:;J
fj

I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUNl iDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

g.000 :000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13A96:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

1934

�

todos os Estados I
Confie a execucào de seu projéto

'á um bom arqultéto,
"Allentu! Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

�iI Brasil, no Uruguai e nas principais praças eS�f'angcir�s.

Agente� em Ftorianopolls :

Campos Lobo & Cía.

ESTAMOS EM 6TIMAS CONDlÇOES fPARA
• <.

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO

Preços modicas

Rua Consel heiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.
TELEFONE N. 1.083=:�r END. !ELEGRAFICO ALL/AlvÇA

Escrítóros em Laguna e itaial
Sub-Agentes em Blumenau e LageE;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZE rA-Florianopoljs

111������������---'����������1incidente do Can.. 'I Com,ocaçã-:u.-·d�
ve "1ft. �ft� c�,�rii'I�1J.��� I l�lte��l�a��stas�, �4.U b1l t�,� �J. �J '<li.. v til "'�U '-;�1' �

�
e'Uma reHgiosa que desobedece publica �II

A Chefía Municipal de Florianopolis tendo

c. afronteaamente ao seu orelado ,'.:) por I
necessidade de alguns ínrormes afim de completar

'1,;4 Q..I. "�''''';';';;'''I. ',�j.,.C Q, ;,:)ç.
, O!,-""U , '-, fichas 2 fazer a entrega das cadernetas de identi-

cumulo durante a mais santa semana do dade, convoca a todos os companheiros para CO'i1-

ano, lavra com esse triste ato a sua pro- parecerem á séde do Nucleo, á rua João Pinto 130.

pría c(lndeJ�;_}çà:)'1�·-díz �0S "Dlarlos As- I 32, ás segundas, quartas e sextas feiras, das 20

soctados" O sr Tristão de Ataide. Ij� 22 horas_. .___

_ "'

O.; gr;:(vc� J.::(nte�i!Il;nlos da dencia, para armar () escandalo.
Baía entre o arcebispo d. Augusto que, no mesmo momento em que �-������������,_�;"'��--��.....��-�������

Alvaro da Silva e a dir,_'tcra do o arcebispo exigia da frcira re- iR�colhimcnto dos Pcrdôcs. tive- v('lt�da que ouvisse a portaria de

l
;

Iam grande repercussão. dC'ITllSSaO, apareceram (a qualquer
, , fi

- .

sinál dos bastido.es.i.] fotoaiato5, ..
'

Com o intu.to de ré ..etir a 1m -

v _ _'O" '"

pressão causada nos meios oatóli .. advogado e u-na malta de desolas
c s do Rio, ouvimos ôntern d Íea- silicados, na rua, para, valarem o

der Tristão de Ataid . que pres- coraJoso prsledol.
LIl ao «Uiarios Associados os se-

guintes esclarecimentos: R-EPUDI/\NDD O EXsM- d,·--IlEs�c vil escandaio, para () PLO DE CRISTO I
) . 1 '

'f I fi
qual serviu ne instrumento a or- I
çé)S ocultas uma pobre freira re- -Foi tudo o que se p':\ssou. E I �
voltada (�a Bdai foi sem duvida :15.0 ha pessôa de bom senso que I

�
unia tempestade num copo de a- não compreenda estar o arcebispo �
gU8. Mas valeu para pOl, 'mais :10 gôzo do mais inalterave] dos I
uma ver, : mlóco, a fé ardente, a direitos e mais eb que isso, «no �
indomita coragem e a energia in- dever» de substituir, na direção,

I'quc�ra,ntaveJ �esse gra:!de pre,lado I.
de

u.1Ila o,br.'l dio�eSé.lna (veja-se I Ibrasileiro que c o arcebispo pnmaz. bem), sob> sua direta e snpre.na I
-

da Baía, d. Augusto Alvaro da' jUíisd,i�ã�, urna diretora .que se II I

Silva. revelara mcapaz de continuar a IO caso assim se passou. Essa, exercer suas lueções. E a evidén

religiosa, ultima remanescente das cia dessa incapacidade-s-já reve
'

religio�as do Recolhimento des lada ha um ano, quando se re

Perdõe::, por falta insanavel de bdára contra a desígnaç5.0 de mo

copacidüde adminisbltiva e de profe�sor pelo arcr.bispo-está
,

Ali
..

Hforça moral rara se Impor como ?gora no eSCanGd o que perrrlltll1
1 E' QUAL m OA I:.':)E

diretora de um educandario (o que da S� armassel:J em tarno do seu -

-�_-';';;;;�__;;';;;� i _
�ua lamcnta'Ytl atitude de revolta- nome e conl o s(,u tri�,te ito d:: �-:;;;;:.w..-m---"!t..�k p,

da acaba de compro'var). devia �cl insurreição e afJêgo cc<agnar;o é o

substituída na direção do Reco- cargo. Uma re:i;';:GSil gu_; d.: ol'e

lhirrento. ce, pub'ica e afrofllos3f"1enk, ao

O educandario dos Perdões, S';U prd; do, c, por cu:nuL), du

dI 1 I' '1'
,

é irigi'1o pe,as re,lglOsas da rante â. maIs �ai1ta semana do
D I d D' t "d

.

e OHtem a Ire ona, convI o os srs. sOCIO� e

CODQregoção do Senhor Bom ano--Iavra com f::'se triste àlo a . -o dimetico inclJmpa -

se", (> 1 r:: '·qa::1S.� eXiTIJs. famílias, bem como as associadas do gremlO, pa- - -,) u

.Jesus dos Humildes (de funàa.;ão sua propri?_ ccndenação, r ,I C t CI b
' I' d' 3 ravcl para os males de Hj-rgl"lj'O Pitz. reduzl'r c1e tl.nl- r2 ü PIC--�"l que es,e LI promovera c.ommgo, la ' I V.I

diocesn.na e baIana e não «e,- A lzreja, dura:-,le os oficios dJ
d ��' R'b

'-

A d
- -

f 't I I I Estomago .. f-'lgado, Inte�- allO, 3 1'),1''';''e� e 22 dias a 3e iVlaiO, em '\.1 el!'ao. con uçao será el.a pe a anc la .,." 'J

Iranrteira », como assoalium os Sema:'p, Santa, cantil o sublime �, ,

'd { ,

h d tinos Rins, e dissolven-
I meA�,('�., I�redprl'co lJI'tz, V','cen-'-' São }<ranClsco, que salra o JV1iramar as sete oras a -�- -

deturpadores dos fàtos). cunto da obedicncia tolal do Cri,-
d 'd

.

h te do Acido Uric0.

I
te S,:hrnUt, Avel no Schmidtmanhã, regressan () as tZeSSClS Nas.

Vai para a direção uma ex- to a seou Pac: «Cristm fatus eut
José NIeira Em todas as Farma- e Romalino Schmidt reformar

pro[es�Ola catedra,ica dJ. Es.:ola obcb::ns l..!.;que r:d mo�tem, mor-
10. Secretario cias e Drogarias. I a sei':tença paia absolvê-los.

Norma!, com mais de tri::ta êllOS tem aU�êm C"UC:S". Fe'l-'se Cristo
_ Li .........__� II E cOIl�irlní1r a s,entença a sen-

dI):s:d�ispt::i��r ���:e��a�a ��b�tr�(:i��ed��::! c.t� a l�;(}rte e a morte

I'I-S�'
"'..

·�S
.

�
M h'"

Lampadas de. b.ôa qualidade e jtença 111lpústa a Albe�to Ber�
.

=nglmtl!1a �m1IlI'M'.Ig fie fine por preços b.::ratlmmos são vend'-I nard8 Gesser de 3 meses de
e fl'lha (10 con'.·,'ecl' ,.luo v"rnacllll'o, t� Uma relirúosa que repudia as-' Iôl It/ij Ia 01;; � ilua III � I!lIIlN .'a �. d h III'

-

1 I- , c " "
� as, oje c sempre, só na mta pnsao ce u ar.

baíómo, o pIObsor Julio Barbuda, sim, demoJo alarmante c provoca- , Cumnanu ladora àe Florianopoli�lI-Trajano Apelação crime n. 5,392,
Aquela ex-direkfé1, perém, apega- d;)r, o exemplo do proprio Cristo ' If'v®' �JJ1

11. 11. ca CO:11arca de Orle'lns, ape-
d3. ao cargo fice exercia, ccmo insurgindo'se centra o seH ,t!isp; Agencia de F LO R I ANOPO L IS 'R ,,_ _ ............. ! lar:te a Justiça e apeladJ An-
remanescente ('e uma ccngH'::gr.ção isto é, cOiltra o seu pae espmtual,

I
I
tania Felisberto da Cruz. He-

patica.menlc extinta cu mal acon- quando o mais elementar d0�" Comunicamos aos nossos clientes e amigos C lU b d O�)' FU il'" Ilaetso. r o sr. Ces, Urbano Sa-
selhar.la por pessôas ir!eressadas :o:eus devere5 f'f(t vêr no prelado e

r, que transferímos nossa agencía desta capital para B

(m cear esondalo deliberou em propria figura do Cwto, mostra � O predio n. 17, da rua Felippe Schmidt, ao lado das C iO na rios PÚ. Dado, provimenílJ a ape!a-
má hora resi�;tir á ordem do arce'- s�r pelo menos, uma nobre incons- I CASAS Pt.RNAMBUCANAS, emde e�perarr,os me-

I b I-
.

C·
.

d ção, para mandar o réo a

bi'ro. Este, no cx�r(.icio do mais ciente, que está apenas servindo � recer a prcftrencia de sempre. iCOS I V I S e novo Jiulgamcnto.
ir.equiyoco direito de chde· Ja de, mnnejo a intuitos inconfessaveis I:,. A. A Abd Ú
ccmunidde cató,lica da BD,ía" a I dos eternos inimigos da Igreja. Representante I Sta. Catari na
que esti'io stlbmttldas, por dIre:lo �,....�-:� _ •

' _.l I (Departamento de Propa. CAFE' BOM SO' NO
llDlural e por direito u\':oni{:o, to-

Ofomal Rio 1514/39 Dr. Pedro de Moura �erro

vende-se um cavalo enci-Iganda) I JAVA-
das as obras c instituiçCcs dioce- Advogado lhado, pêlo alazão. Tra «O Club dos Funcionarío� Praça 15 de Novembro

Eanar-,--baixou ema portaria de Rua TTdjano n. 1 (sobrado) tar na Charutaria !(ia Públícos Civis de Santa Catari,! Antonio PascllOal
b I d

r.;g...-"r.w..,�r_...�,..._,r�::"!Ir:::o...-"r:-:�-.r_"'''''4T�V-.::1.� .. •

d I b
..

demissão e su stituicão. n o ao �r�""",,"�""'''''''_-''�''-�-l'''''''-'''_-'''�''''� Branco. na, deseJé::lll i) co a orar com a-ICd· d "

·

Colegio lêr a mê<m� à referida I As bon�bas «Elmo 25» de ro� ----------- a'ltOJidades 5anitarías, resolveu por an I· atOu ...se

\ � Vicente Digiacomo � -=�_ """"

reiigíosa, tentou, fS,ta ausenlar-,;e al�a aspiraçã?, denon;Í:1adas «c:- t.� �
V. S. precisa modificsr o seu intermedio de seu Depar:amento

.'
� =- ,

da sais, sendo 1Il11l11ada pelo

ar-lseHas»,
con)ugadds com motor �� e

�� motor rnonofásíco para trifàsico Médico. atender diariamente das á presídencia da Re�
c:"bi!'po, que lhe embargou os pas" em pequeno 2iametro, (o que lhes � Adelína Digiacomo � ou f.:zer I1uYO enrolamento? Dcse- 4 ás 6 horas da ta.de, loda3 as publica
ws, a ouvir a leitura, -sem qual·. penmtc serem localizadas em pe- ��' � a concertar gualqu�r aparelho pessoas que desejarem vacinar-se

ir; participam aos parentea e �I 1 f ,.....�,TOC 8 Oquer violencia fisica, como ficou queno espaço), tomam uma insig- ;- ��
I t étr;cc) contF:l varíola, gratuitamente, or- BU!:.I" ,;, 2 - govêr-�� pessôas de suas relações �� E � 1 ,

evidenciado do laudo de corpo nificante quantidaàe de corrente ij o nascimento de seu flh � ntar., JernDre-se que so a necendo atestado competente. no argentino cOi1cedeu a exo-

de delito a que \eVf'- a ieviar.da- elétrica, mas ofeIecem resultado ��
I o

� «Instaladora de Florianopohs», a Este serviço terá inicio em 21 neração pedida pelo ministL)
de (aliás providenciaL ,) de se, eficiente, prático e seguro. � MAURI.

� única ;10 ,genero poderá atendê-lo, de abril proximo vindouro. • I
do Interior sr. Leopoldo L\!lê-

deixar submeter a rJigiosa em

II
V. S. puderá obtê-las só na �� F I' 27 4-3{ �� com snvlços garantJd0s e sCib O Con�ultorio Médico está ,.i- lo, visto querer êsse esta-

Td' 1 I � J 1· d F" I' "� po IS., -

• u. �.� d' C Ih' l\1f f I d' d'd t
' '

questão. u o porefi;, estava oe «nt'á aoora e 'JOBctnOpo IS», a �� � preços mo lCOS. tuado á rua "nse. elro I 'Ia.Ta Ista. call 1 a ar-s� a presl-
tal modo preparado com antcce- i-{ua Trajilno 11. r::'1:-'::J::.=!r:$::������::��;:'* I�ua Trajano 11. 'n' 2' 10, e 20. andarc-s. dencla da RepublIca.
"* G"'"OIIIi'i���:),f, .......�����,u..;z _ ������iilJ n��.����..

1-- "
C I �,,-! II

II
I

Elegantes e lindamente padror.adas roupa-s-p-a-r'a--c-r-ia-n-ç-a-s-,- possui-n-d-o-vari-adissitl1o I
e abundante stock

Artigos para hornens na cas� ",/j", CA.PITt:�L, na.s duas esquinas da rua Ccnselheilo Mafra conl a Trajano

E' (i marca mundialmente conhecida clim. a mais
satisfatoria, tanto em material como CE ia9ricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito rendimento, err. nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VEWFICAf(EIS QUE:

de
Pic::- .. nic..:;

CA,

1
- .__�__�m_.�_,N. � EE ��__�__������"._=__� 5LU�mamw�� �__... �� .a =_� � •• mwm__g------- ..�=

c

110 A
.. - I'Côrte de Ape

I L. rrnmro I avares I I ro.-·
I Esp'�cial1sta em moh'rstias de aVao
I GAfGANTA-NARiZ -OU-
VID· )S-- CABEÇA--PESCOÇO

I

I Su_mlllC! {�'7� jlllgam.eJ!��s da
sessao de ..Jj do COI rente.

I

1 Iabeas-corpus da cornar-

ca de Mafra, impetrante dr.

I
Chicharro Neto e paciente

I Artur Hercilio. Relator o sr.

Jdr pi Ribeires ..��:l1 erro i\. 1 eu o.
..

( A COite converteu o JUlga
mento em diligencia afim de

pedir informações aos drs.

Juizes de Direito de Lages e

Mafra.
Recurso crime n. 2,391, da

comarca de Harn rnía, recor
rentes Fernando Beduschi e

outro e recorrido o dr. Juiz
de Direito.
Relator o sr. des. Carneiro

Ribeiro.
Convertido o julgamento em

diligenciá para que o dr. Juiz
de Direito se manifeste man

tendo ou reformando o seu

Srs. Funcionarios despacho.
Recurso crime 11. 2,393,

Púb liccs da União, da comarca de Itajai, recor-

Estado e Municipio rente o dr. Juiz de Direito c

"O Clube (l,.S Funcionários recorrido Augusto Bento da
Públicos Civis .le Santa Ca- f�ocha. Pelator o sr. des. Gus
tarina. oferece aos seus asso- tavo Piza.
ciados;- Ass.s.encia Socia',1 Negado provimento ao rc

médica, hospitalar, jurídica curso, rara confirmar () des
e muito em breve, assisten- p,;��lO d'.� impronunciá que
cia dentaria, cooperativa de cst.i certo com a prova dos
crédito e consumo, colonia autos.
de férias, etc. i\pJação crime n. 5,373,
Todas as infor::lações na dd CO::;J:ca de S, José, ape-

I
séde soelal á lua Conselhei- la.�ntes Vicente Jo,5.O �khn:idt
ro Mafra, n. 2 (1' e 2' an- (� o�,l.-()s ,_: apela0;_{ a Justiça.
dares), toraria das 8 ás lO bCt'íator o sr. dt s. Carneiro
e das 12 ás 16 horas Rit, ;í"8.

-

(P, rrnuôo pela farulàaà� õc
mec,'cina (Ia Universiàoàe ao

\
Hio ae 'Janeiro. Ex.i�lterno,
por :oncurso, ao Hospital

õ

e

Pro .to Socorro e ao A5sishm-

I cio !àblic:a ao Rio àe 'Jc:neiro.
rOl' alguns anos

õ

e pratica nos

I
se' viços I2specializaé'·os no Pro
IP .,sor 50nson, no Rio óe 'Iu
r zíro-vno Policlínica õe Botafo-
10 •• no Hoepltnl àl2. São Toão
Bat·ista ào Luqó o e 110 Hospital
5cffré--Buin!I:).

I Chefe de clínica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz) cabeça e pescoço
;:!o Hospital de Caridade
de Florianópolis.

I Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria.

I
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENClA Hotel La IPorta-Fone parr:cular 1246

1'\ Corte deu, em paíte, pro
vin:ent;) a apelação, para re

�"7;" a n"11a de Jose' f)j'LZ dA',ld_" 'ti'-. l" "

l!i11 ano três mêses vinte e

dJ:s dias c 12 horas a 3 m(�'

I Peça sómente
Chádas8Plar.tas

:.,:_) ;.;
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� Luís Carlos PreRtes
solidariedadev D o p o ovo z

Ente it�li�no
audizioni Ra
diofoniche

te. OUT�a5 PARTEm E'. I. A. R.

Adolfo T)ittencourt da Silveira Jorn. José Ferreira da Silva
EslaçAo dJ Roma 2RO. de onda

Regressou á BlumenalJ o jor- curla m. 31,13 egual a ke.
nalista José Ferreira da Silva, di- 9635,
retor do semanario A Atvora-
da e presidente da Câmara de Hora do 1?,.io de Janeiro 20,20
vereadores daquele mumcipio, Programa de transmissão ra-
fALErlmEHTO âiotônica especialpara a

Amei ica Latina

E' uma terrível agitadora, que
gôza de alto conceito e confiança tas, que con.piovarn a tentativa

nas altas esfér as extremistas inter - dessas aproximações.
nacionais. Harry Berger, porém, apOZ-5e.
A direção do Partido Comu- O apêgo de 1\ leria ou Olga a

nista Internacional destacou-a para Preste" a ligação amorosa que

acompanhar Prester nas suas ati- entre ambo� se estab�le.çe�,. c�mo
vidades revolucionarias no Brasil, I consequ�ncla do convlVl� Inlcla?o
investida de cre�enc.iais esp;ciais., pC)r motlv�s d.e verda�eHa �splO
Suas funções equivaliam ate certo n!l�em .deh ,

Junto
.

dele, vieram

ponto !is que Herry Berger, sen evidenciar a necessidede de uma

compatriota, veíu depois aqui de- assistencia mais firme e mais au

sempenhar, torizada, que passou a ser exerci-

E' uma mulher inteligente, fa- ':a por Harry Berger.
lando bem vários idiomas e COe

DESPORTOSAnuncio em italiano, espa- nhecendo a fllndo à d0utrina.
nhol e português. Sobr;! êsses aspétos a reporta-
Marcha Real e Giovinezza. gero d'A NOITE jámais se equi- Programa do TORNEIO lNI-
Noticiaria em italiano. vocou. Desde o premeiro momen- lIUM, que se realizará amaohã,
TransmissãL do "Teatro Real. to afirmámos ser ela de origem ás 15 horas, no estadia da F.C.D.

da OperaR de Rom� de: NO- germanica e tambem que seu prin- lo. jogo-ás 15 horas-Fi
TURNO ROM t\NTICO de cipal papel junto ao prêso da rUl gueirense x Atlético, juiz Anto
Pick Mangiagalli. HOllorio não era c de sua mulher nio Vieira Macha.:lo; 2,). jogo

Conversação do Prof. DEMA- I gitima ou concubil,a.
, -ás 15,30-Avaí x Tarranda-

SI sobre um tema de atualidade. Sua verdadeira atn�uição eram ré, juiz Carlos Camp)s Ramos;
Faleceu, ante-ontem, em �ua Cançõe. sul americana�, inter- as de vigia, assistente, fiscal ou 30.' jogo-lris x vencedcr do lo.

residencia, o sr. Honorio Dema· pretl\das pela soprano Matilde co::troladora! W _ -ás 16 horas, juil Antonio
Reyna. Nesse caráter (ôra escolhida Vieira Machado; 40. jogo-ven-

Noticiaria em espanhol e por- pi1ra acompanhar Presteg. cedor do 20. x vencedúr do 30.
Em sua residencia faleceu o

tuguês. Essa situação nada tem de -ás 16,30, juiz escolhido na,
sr. Eduardo Rocha, cbauffeur.da Marcha Real e Gievinezza. estranhaveI. desde que se �aiba ocasião, de acôrdo com os dispu-,Secretária do Int�.i(Jr e JustIça. I '1 tantes. 1:J{0 Dia do

Ingressos: -arquibancada-2$000; halho.
geral ,,- 1 $000. O Juquinha (sue t llicel)O� associados dos c1ubs não Ba�eu tQdo o dia ao malh

j galarão de abatÍmento no preço So porque alguem lhe disse
I dos ingressos. Que era o "Via do TrabalhoR

Todos os c1ubs são obrigados
a apresentar às 14,30, aos repre- Faz an6� ama

sentantes da Federação, dois des- o garôfo JoséVende-se ou arrenda-se, por longo�prazo, em Floria-
portistas prontos a servirem como ti"iano Junior.Faz anos amanhã o jovem José nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE· I d b· d ·dJ C I h

·

L
auxi iares os ar Itros 8S parti as. Faz anos (treze so'mente)Rodrigues Martiniano unior. Onse el ro LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRE A C d I b d ' .

a a c u evera l nVlar sua O José MartinianoHOTEL, único na Capital, coni 39 quartos sem pensão. fi I d
.

fAZEm BH05 H01E: amu a, com a antece enc,la ne- �odrigues (si não me engano)do=. I·nda·os Mobiliaria completamente novo, instalações san;tá- .

h d- cessana, para ser aslea a no es- Um garoAto sl·mpl ..sment .
a senhorinha Maria de Lour- rias etc. _

...tadio. Mas é garoAto ladl·nodEs Souza Silva; O motivo da venda é ter o proprietario de se reti- S di·'· d dDevidamente escoltado, chegou erá esc assIllca o o qua ro E que tem um belo olhara senhorinha Rute, filba do rar p!lra tratametllo de sua saúde. Para informações diri- .

Prêso, ante-antem, procedente de que não e5tlver em campo na Tem tudo bom o meninomajor Manoel Grott. J·am-se á Paulo T. P06ito, praça 15 de Novembro na 24. h d
.

Herval, Avelino Moraes, vulgo ora marca a para o Jogo em que Alas não gosta de esludar' ...Aniversariou-5t� ontem o Joven RChico OlaiaR, conselheiro dai Florianopolis.
I deva tomar parte, ficando o club

Alberto Alves. dos indios. 1----------.,----==-= -========= ! sujeito a outras penalif)ades. SARAPIAo
------------------........--.. .--------------....------..-

I Faleceu ante-ontem. em sua re-

p.' s homen�g:ns q.ue s�rão sid�ncia, á rua Felipe �chmidt,
tributadas ao dIstInto amversarlan-' apos prolongada enfermIdade o

te que desfruta geral estima, pos- sr. �odolfo Kir�hn.er, anti�o co

suindo e crescido numero de merclante e capItalIsta reSIdente

él.oJigo e admiradores, A Gazeta ha muitos anús nesta .�idade. ,

associa-se cumprimentando-o. O enterramento -'�nhcou-se, as
,

1 6 � oras de ontem, no Cemite-
Sra. CeI. Lopes Vieira rio de ltacorobí, com grande

acompanhamento.
A (jazeta, envia pezames á

família enlutada.

AHIVERSARla5

Des. Tavares Sobrinho

Transcorreu ontem, a data ani
versaria natalicia do digno julgador
sr , desembargador Franci5co Ta
vares da Cunha Melo, membro
da nossa Côrte de Apelação e

presidente do Tribunal Regional
de Justiça Eleitoral deste Estado.
O aniversariante que é uma

alta expressão da magistratura
catarinense foi ôntem muito home

nageado.
A Gazeta, embora tardiamente,

felicita-o.

Dr. Djalma Moellmann

P assou ontem a data aniversa
ria natalicia do ilustre conterrâ
neo sr. dr. Djalma Moellmann,
conceituado e competente clinico
residente nesta cidade,

Fez anos ontem, a exma, sra,

d. Tereza Evangelista, esposa do
sr. Francisco Evangelista.

Aniversariou-se, ontem, o esti
mado conterrâneo sr. Trajano Lei-

Ocorre hoje, o aniversario na

talicio do estimado e destacado
conterrâneo sr. Adolfo Biltencourt
di). SIlveira, alto funcionaria do
Tesouro do Estado e presidente
do Clube dos Funcionarias Pu
blicos de Santa Catanna.

Festeja hoje. o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Si loca
Lopes Vieira, esposa do sr. ceI.

Lopes Vieira, ex-comandante da
Força Publica do Estado.

Sra. Lucas Boiteux

Transcorre hoje, a data aniver
saria natalicia da �xma. sra. d.
Diamantina Boiteux, esposa do
nosso digno conterrâneo comte.

Lucas Bo'tp.ux, de�tacado catari
nense e ilustre oficial da nossa Ma
rinha de Guerra.

Aniversaria-se huje, o sr. prol.
Orlando Brasil, da Contabilidade
do Estado.

D'gestões
dificeis

lnumeras pessôas queixam ·se

de digestões diíiceis, contra as
, EHl.ArE quais não (encontram remedia

Realizes-se ante-ontem, às 17 eficaz. Falem dieta, abstêm-se

horas, na residencia dos pais da de ingerir alimentos indigestos,
noiva, o enlace matnmonial, civil mastigam bem e, não obstante,
e religiosamente, do sr. Osní continúam na mesma. A's vezes

3chmidt, Iuncionario da:s oficinas a situação agrava-se com [ermen
da c Imprensa Oficial) , com atações gastro-intestinais ou com

gentil senhorinha Otília Costa. fortes azias. Tomam medicações
alcalinas sem resultado. A razão

é simples: todo o mal reside
numa falsa dispepsia ácida, qUI!
os pacientes julgam ser a verda
deira dispepsia por excesso de
acidas no estomago. Nestes ca

sos, ao contrário de usor alcali
nos, devem usar os comprimidos
de Acidol-Pepsina da Casa Bayer
que resolvem, imediatamen'e, a

questão: - as digestões se pro
cessam normalmente, desapare
cendo as fermentações e, conse

quentemente, a causa da azia,
atribuida erroneamente a um ex

cesso de acido, quando se tratava

de uma deíicien .ia.

t'HE6Am UH5

Dr. Rui Morais

Em trânsito para o Rio Granee
do Sul, onde irà servir em uma

das unidades do Exercito, acha

se, ha dias, nesta cidade, o sr.

dr. Rui Portinha Morais, medi
co militar.

Dr. fines Oualberto

•

qun obter a do!

Está nesta cidade o sr. dr.
Anes Gualberto, engenheiro, resi

dente do sul do Estado.

Pelo onibus da Auto Viação
Catarinense chegaram: Celso Pe
reira, Germano de Pinne; Ange�o
Bonnal, João Batista, Viriato Leal
e íamilia e Manoel Acacio.

Sabado. 2 de Maio de 1936

na.

de

políticos burguesês
chefeQue.n

,

ea

1I"4unista
companheira do

brasíl&íra
c

RIO, I - «A Noite» pu-' que o maior receio da Terceira
blica a seguinte reportagem: lntanacional, quanto ás atividades
A personalidade da compa- extremistas do Brasil, era, á vis

nheira de Luís Carlos Prestes es- ta de antece lentes que ocorreram

ti, era, até hoje, envolta e:n pro- em outras repúblicas sul-america
fundo místerio, Ainda não havia 'las, a possibilidade de entrarem

sido possivel estabelecer com se- os agitadores em entendimentos
gurança sua identidade. com os partidos burguesês da OPO-

Presa, Maria Bergner ou 01- sição, fascinados pela hípotése de
ga Villar preferira emudecer, re- uma vitória mais rápida, á custa

ousando-se a prestar ás autorida- do sacrilicio de pontos Iundamen
des policiais qualquer esclareci- tais da ideologia vermelha, em

menta sobre sua verdadera nacio- íavor de novas alianças partidá
nalidade e antecedentes, e até nas.

mesmo a respeito da situação real O., leaders internacionais, obe
em que se encontrava «vis-a-vis» decendo as órdens de Moscou,
de Luís Carlos Prestes, não sen- opunham-se intransigentemente a

do possível saber-se si era espo- semelhantes concessões.

sa ou amante do chefe do co.nu- Prestes e seus agentes naciona-
nismo no Bra�il. Í.stas pretenderam obter, di! fáto

Maria 8ergner tivera o tópete a solidariedade de politiccs bur-
de declarar-se brasileira I guesês, que combatiam o governo

No entanto, começa a fazer- do sr, Getulio Vargas. A respeito
se luz sobre o seu passado. houve entendimento. No arquivo

Maria B�rgfler é natural da da na Barão da Torre, pertenc.en-
Alemanha. te a Antonio Villa, Prestes, fo

ram encontradas di versas consul-

Os snrs, [uan
zano e L. C
que se iam b
em duélo, reco

liaram se, absien
se o sr, Cano
disparar a sua

tola. (1)0 «Cor
Universal»)

A luta de Juan Lozano
Seria séria, pois não,
�:om o tal «seu» L. Cano
Q!e na pistóla é «bichão» ...

Está averiguado que Mal
Bergner tem vários nomes. A

já conhecíamos tres, Além
dois referidos, o de I vonne.

Mas Olga tem outros, usa

na Alemanha e na Rus'Sia.
A companheira de Prestes p

sue uma natureza inílamavel,
que pése sua aparencia tranqu

Já partilhãra a existencía c

Otto Bauer, famoso agitador e

dos principais leailers comunis

daquele país. Fôra amante d
em condições iguais ás que ora

encontra com o prisioneiro da
Honorio.
�Z1�JG"JiG����:f!!C

l;!�!haç� !

Mas foi bom nada se da
Porque o Cano (ora, bó
De raiva podia achar
Que êle mesmo eu, a pistól

O ministro da
ção consultou
seu colega da
zenda s('Jbre si
ahono provisorio
Ve ser extensivo
«condulores de
las» ...

Vendo a ndlcla, contente
Vem a Mim, todo emproádo
O Benjlmin-o valente
Carregador ... nu�erado,

E disse assim:-Gsse
'l:'óca a nós, já nf'm se

Nós semo rapaz idone,
Que sempre carrel5a mala I

capital

Motores eletricos de absoluta
confiança, pr:>duto da afamada
nSiemensR, V. S., os obterá, por

O'timo emprego
preços sem concurrencla só na

«Instaladora de Florianopolis»
Rua Trajano. J J

,o Sabão

"Virgem Esperialiàaàe"
de Wetzel & Cia. •• Jainvíle

.

(MARCA REGISTRADA

conserva o tecido da roupa porque fava facíimél1te e com rapídez

... ""
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