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prejudicado

o atual concessionário do fornecirnen"to
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Lord I�u��ali'fax vísitará B,(:r-�
lim, pare discutir o plano d�::}

paz ao sr. Hitl,8r'

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

A voz 00 POVO Sem quaisquer llgações politicas.

ANO

Propietariar e D i ratar Hesponsave! .J A IRO
---- ------------------------------------

II I fIO! ianopolis, Segunda-feirá 18 de Maio de 1936 I NUMEHO
CALLADO

LONDRES, 18-Segundo o «D3i!iy Telegralh»; o lI,;ni3!ro
Eden aproveitou a ocasião durante a sua visita a G('n'c0ré� [vn in
[ormar aos delegados das principais potencias que o lo, � d« s?:J
privado. Lord Haliíax visitalá cm breve Bcrhm para discutir qu 's

tões relacionadas com o plano de paz do sr. :Hider.
O jornal acrescenta que esta comunicação causou co.iside.n

ve] inquietação nos circulas soviéticos.

�-� -

A insinuante àama loura
��������������������'--�����������

-P'.re�tou novas I qrlYdiOre.
a nacionalidade do ma- elegante, frequentadora dos

� chás Colombo e da Cavé;
I habituée de drincks na Bra-

dS'C Ia raçõesal Desem baraçada sileira, quem arrastando a

. III ,
e calma inexperiencia do jovem qui-

_

�cON�panhelr. de LUIs Falando a respeito dessa mico pernambucado para o ;V
C ii • D t... mulher, realmente singular, torvelinho de sua vida social, ..""�� c;;

ar.@s ...-res es disse o dr. Bellens Porto, de- dominando-o com o seu Ias- d
...

'I"'RIO, 17-0lgaBenariooulEsposa legitima de legado especial que preside ciniode mulher chie e cheia quan O assu�) �� a �ª�'f]
Maria Berger Prestes, a

com-I Prestes o inquérito sobre Prestes, de atrativos, quem recebia a match de fu'lebo'q 'tf' };: 1Xi.

panheira de Luís Carlos Pres- respondendu ás perguntas correspondencia destinada a ..

tes ôntem, á tarde, foi á Po- A prisão de Luís Carlos que a reportagem formulou, Antonio Vilar, e quem reti- ma do C;Dntenta rne� Cit')
Iici� Central prestar depoi- Prestes veiu apresentar a da- Disse o delegado: rou da Alfandega, em campa - A alegria de urna ocorrência amistoso FjgUl�reme, de Fbianr-
mento. ma loura sobre um novo as- -E' urna mulher de pre- I nhia de Americo, a mala en- feliz, o entusiasmo eo contentamen- polis,-clue para ali cxcursio-i, 1.

Estava com a fisionomia pecto: a de esposa desse sença de espirita e calma·l viada ao chefe vermelho, pe- to matam, como mata. tambe:n, o I sabado-e Marcilio Dia;;, cua-

triste e mal vestida, Foi ou- chefe revolucionaria. Nã i se embaraça. Responde Ia Wagons Lits, de Nova inverso, um golpe de infortunio, I dro h::a!.
.

vida pelo delegado Bellens Quando a Policia Especial [com cuidado e dá idéia' de York. a dôr moral prolongada ou re- .
.

Porto e pelo sr. Serafim Ro- invadiu a casa da rua Hono- estar familiarizada com inter- Essas informações, tidas pentina, o sofrimento tr-islormado QU1.;"ido reinava :1 mais ei1,ú-

mano. Amanhã, segundo apu rio, ali foi encontrar a mis- rogatorios policiais. Não se como verdadeiras, apresen- em traumatismo. decedora d1S alga:arra" pr:)cL':>
ramos, voltará a prestar de- teriosa criatura, cuja captura perturba. tarn Mar:a Berger Prestes A existência humana é tão I dos T,<torc;�as» _

apaixon...dB,-
clarações, que serão tomadas se supunha tão preciosa -E suas declarações? como ativissima agente de Iugace, tão fragil e passageira I r.rr:bo;�

o Jogo ?ao m.irec .sse ti.,

em sigilo. quanto a do delegado do -Nada além do que foi ligação do levante extremista como a vida de certa especie pOIS to! um mar,..h r.�la! V,l'11::"�
A esposa de Prestes en- Komintern. divulgado. Apenas, em certa nesta capital e no norte do de hbelulas, que morrem pJUCO s�m interesse :-�no auge J:) eu ,j'

contra-se em estado de gra- Conduzida para a Policia ocasião declarou-me que si- pais. depois do nascimento. stasrno, em virtude d � U·[t t �';:J

videz. Central, ela se manteve im- lencíava, para não compro- . I ° fáto Íastimave], verificado marcado p�r. Chaves, iLljlíere'.
Depois da prisão do naipe passiyel durante. os inte�ro- meter o marido. U� perfil ôntem, na cidade Itaj,\Í, no mais contr� 03 Vlslta,nte;;, o .coilh.'!cidJ

estranjeiro que vinha dírigín- gatorlos a que fOI submetida, E no referente á sua na- Companheira de ave�t�ras acêso dos entusiasmos, quando se e. e51:it':13.do esuvador Fwno B)-

do as atividades extremistas respondendo apenas ás per- cionalidade, evidentemente, de Prestes, as suas a,t1vlda- procedia o encontro entre as equi-] nilacio,
a> vê,r o seu club, ve r

nesta capital, ela e Luís Car- guntas que lhe convinham estranjeira, nac:l.a. ainda foi dcs foram ba,stante agitadas. pes do team local e a do Fjgu�- ce,ndJ, desfer:u u n fvÁ�davd
los Prestes ficaram sendo os responder. apurado. Indefinivel o seu

. Olga.Benano tem em sua rense F. C, desta Capital, que grlt� de alegna. �:n se uida ro-

pontos máximos cia atenção F aí nesses interrogatorios sotaque, e perceptível quan-, v!da, ,Ir:ega_velmente,. �ma culminou com a morte repentina �:)PIOU ,na ar call1d� por terra

da policia. que ela fez. questão de ligar do pro�uncia palavras em hlst�na cheia de, penpec:as, de Firmo Bon�facio. num mo-
hrrto, gelvlo,,-sem vid».

O seu destino ao do chefe portugues. Sao bem poucas as mulhe- mento de extremo entusias-no e SNenado o mtural pânico.s-«vermelho, res desse genero. ' f' 'l
"

Y V
contentamento, e a con 11 mação com COHen?;; e cil:"'.liq'.v ,- P()'J--«Seu nom�,-perguntou- vone ilar

�ndão C t da impotencia da t'xisíencia hJ- Je, .' d,', !'eliJ:: i·'l� ;�() cí-
Havia quem não acreditas- lhe o delegaj�) Bellens Por- A prisão do jovem Ame- .. O5 a mana, nico re;d�:1�� ':: n L,ja .,. '�,i:' pr�'

se que a dama loura tivesse to. rico Dias Leite, inter;r:edia- Submetido a julgamento peran- O acontecimento, contristador, s;:nté!, nLi;:n ligeiro '�X: )!..!, 2.)rjô:a

qualquer relação íntima com: -lV\aria Berger Prestes. rio entre o Komintern e Pres- te a Comissão Revisora, o pedido sem duvida, mas, apezar disto, Lu morto por cob?so Cuí .. ,k'.C •

Luís Carlos Prestes. Dizía- -Nacionalidade. tes, então Antonio Vilar, de reintegração 110 cargo que de certa curiosidade e sensacio- A vítim3, que Pê;Tt"lce G n,_

se até que ela era esposa
i

--Brasileira. troux� á publicidade o nome ocupava,pelo sr. Indio Catarinense nalismo, dei!en::olo:.i-se,-segundo tiva daquela cid,; �_, .� mu:"" '.

de ,um extremista est;'anjei,' -Bn'!sileíra? de Yvone Vilar, que outra da Costa, ex-tesoureiro do Tesou· inff)rmações de teste:nunh'.ls pr(;- ,11,1 Iv e cnni',eció, LIlCll 3.1L�;

ro, que se afastára, com el�- --Sou esposa de Luis Car- não era sinão a atual Maria ro do Estado, foi proferido ao re- senciais-da maneira seguinte: d;'! di ,.Jir-s.:: DM j ;0' h H,�.
desta capital, depois da pri- l�s dPreBstes"lPela COlhnstitu�- BeErger Prestes.

b' querent�'ddefêrimento, em vista da Na tilrde de ô:item, em f ta- b, c.L�,"Utf:: '(O Li a ).. i n�
são de Harry Berger. I çao o rasl a mu cr ac 1'a essa dama omta c ausência e provas contrárias, jlÍ, empeaharam·se num préllO sua estafante p�ofissão.

Contrariando

;11
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Pela nossa historia

FLORIANOPOLl3, Segunda-feira, 18 de Maio de 1936

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 11 DE MAIO DE 1936 -N.S. DA APPARECIDA

1833-NJscimento de Ferreira Vianna-Em Pel<)t�s,
Kio Grande do Sui, nasce Antonio Ferreira Vianna, bacharel em

r.�i'��3:1�t.�S�!�����!Côrte de Miscelânea letras e doutor em direito, deputado em 5 legislaturas. ministro da

� R I
!II • N I A justiça no gabinete Joãü Alfredo, (IOde Março de ) 888 ),conselhei.

� e I g Ia o ij palação O DIRETOR de um jor- iO de Estado, jornalista emerito e distincto jurista, íallecido no Rio

�
,

� nal de Bomb.ai�, o Catholic de Janeiro, alO de; Novembro de 1903.
���� i&:r.:*l��� Súmula dos julgamentos da Herald of India, e um contra- 1852-0 telegrapho no rJrasil-No Rio de Janeiro, é

Sessão de 12 do corrente de muito preocupado com a inaugurada a primeira linha telegraphica do Brasil, ligando a Quinta
Festas mês situação moral e material da da Boa Vista ao Quartel G:!n�ral do Exercito, devendo-se a sua

A /.\F� FRANCE S. A., . profissão jornalistica. Por is- construcção ao dr. Guilherme Schuch de Capanems, lente de physi-
" Ld de em n.icar ao co" em louvor do Dlvlno R

.

2396 d so teve a origínal idéia de ca da Esrola Militar
,

E
ccur�o enme n. . ,a ,

- .

;,. 'c"o ('� no público em geral, sp: rito Santo comarca de Tijucas, recorrente o compôr uma prece, mas as- 1852-0 gabinete do visconde ltaborahy-s-Cs senador
que Jêsde o dia 10. de Maio dr. Juiz de Direito e recorrido sãs humoristica, que reco- Joaquim José Rodrigues Torres, depois visconde de ltaborahy, erga-
do corrente ano ficou restabele- As festas em louvor do Fredolino Hoffmann. Rt>lator o mendou ao pessoal da sua nisa um sabineto: no qual, além da presidencia occupa a pasta da
cido definitivamente o serviço se· Divino Espírito Santo serão

sr. des Marinho Lobo, folha, afim de todas as ma- Fazenda, .eudo pai companheiro Francisco Gonçalves Martins, depu
manal 100{'Io aéreo nos dois celebradas, no corrente ano, Foi dado. provimento ao recur- nhãs ser pronunciada e di ri- tado (lmperio), J03é Ildefonso de S,')uza Ramos, dCtlutado (Justiça);
sentidos. nesta capital, do modo se-

50, para reformar o despacho do gída ao santo que superin Paulino José Soares de Souza, se.iador (Estrangeiros); Z,acharias de
Atualmente o serviço é asse- guinte: dr. Juiz a quó, para que o pro- tende o� destinos do nosso Góes e Vasconcellos, deputado (\hrinha};Manoel Felizardo de Sou-

gurado pelos seguintes aparelhos: cesso siga o seu curso. Vencido oficio. Não resistimos ao pra- za e Mello, deputado (Guerra). O ministro da Justiça foi substituido
VI�LE DE MONTEV1DE'0,. NOVENAS

o sr. des. Tavares Sobrinho. zer de traduzir a curiosa in- por decreto de 14 de Junho de 1853, pelo deputado Luiz Antonio
, CENTAURO. VILLE DE

C
-

di 22 Apelação crirae n. 5.399, da vocação. Eil-a:- «São Fran- Barbosa.
>::;;0 DE íANEIRO E V!LLE, �me�arao?o la e

comarca de Curitibanos, apelan- cisco de Sales, amado patro- DIA 12 DE MAIO DE I 936�S. JOANNA
Di-;- SAN�TIAGO I termmarao no dia 30 do cor-

te o dr. Juiz de Direito e apela- no de nossa atormentada 1815 -.Entrega da Guyana Franceza-s-S« Congresso�A I 5 d J l' t
- rente ás 18 horas.

G I P d F f'
- - ..

d d V'
.

l'
..

d
.

- e un 10 en rarao em do ui herme ais e arias. pro Issao, nao nos pnvels e e ienna, aJII .ta-se uma convenção, entre o plempotencrano o pnn-
,'()'CO os aviões VILLE DE DOMINGO DE PENTENCOSTES Relator o sr. des. Gustavo Pi- vossa proteção indispensavel. cipe regente de Portcgal e Brasil e do rei de França, estatuindo a

" '-:"i:OOZA 'e CROIX OU O
.

ós vossos servi t d G F fô t d I tza. ai-nos a n ,
- en rega a 'lyana ran .eza, que ora oma a pe os por uguezes.em

� . .lO. Missa rezada, ás sete e Confirmada a sentença que jul- dures, um pouco mais de consequencia da guerra que d. João VI declarára a Napoleão.
O SANTOS DUMONT pre� meia horas, com Comunhão

gou nulo todo o processo. senso crítico e um pouco me- 1837 -Morte de Evaristo da Veiga-Fallece no Rio
,;'"tem;;nte encontra-se em repa- Geral dos irmãos e ás lO

Apelação crime n' 5.375, da nos aos nossos leitores. Fa- de Janeiro, Evaristo Ferrei.a da Veiga, o modesto livreiro que.graças
f s devendo voltar á atividade horas, missa solene com ser-

comarca de Floriant'polis, ape- zei que os nossos assinantes ao seu talento e p itriotismo, revelados nas columnas da Aurora Flu-
uo próximo mês de Agosto. mão ao Evangelho. lante a Justiça e apelado João não se apercebam dos !lOS- minense, ou na Camara dos Deputados, exerceu a mais profunda in-

Portanto, de Agosto em dian-
SEGUNDA E TERÇA-PEIR <\ Acacio Gomes de Olweira. Re- sos êrros e dai-lhes bastan- fluencia na politica brasileira, durante o primeiro reinado e nos pri-

te teremos, em serviço, 7 apare- [ator o sr. des Gustavo Piza. te luzes para que êles apre- meiros annos da Regencia.
lhos transatlanticos, dos quais 4 Missa rezada, ás 8 horas, A ('ôrte, deu em parte pro- ciem os nossos meritos-v--: 1855-Nasce o marechal, Hermes da Fonseca-i-Se
lrcarão em trafego e 3 de re- e ladainha com benção, ás 18 vimento a apelação, para mandar Que tal a prece do joraa- ,�io Grande do Sul, (Sb Gabriel) nasce o marechal Hermes Rc-
serva. horas. o réu a novo julgamento pelo lista? Irigues da Fonseca, ministro da guerra no quatriennio Affonso Pel;·

Por conseguinte será uma gran- Durante os tres dias ha- crime de injuria. la, e seu successor na presidencia da Republica.
de vantagem para os interessa- verá distribuições de pães e, Apelação crime n. 5.40� da PARECE QUE a famosa 1865-Gabinete Olinda-Com a retira 3'1 do mini�terio
dos em se corresponderem com á noite, leilão de prendas em comarca de ltajaí, apelante Pe- universidade alemã de Hei- ,Jresidido pelo conselheiro Furtado.o senador Pedro de Araujo Lima,
a Europa pelas noss�s linha.s. frente ao edificio do Asilo. dro Izidoro de Oliveira e apelada delberg está sendo boicota- '1flarquez de Olinda, organisa novo gabinete, no qual, além da presi-
por levar apenas 2 dias e mero

D P d d M F a Justiça Relator o sr de« Ur- da pelas grandes universida- lencia, occupa a pasta do lmperio, ficanlo as outras, assim distribui-
de FLORIANOPOLIS a PA-I r. e rAdv�gad�ra

erro

r bano Salas,
•.

des do mundo. Por que? Pro- Ías: Justiça, Nabuco de Araujo; Agricultura, Antonio Francisco de
RIS e vice' versa.

Rua Trdjano n. 1 (sobrado) Negado provimento a apela- vavelmente, como protesto ?aula Souza; Marinha, Flancisco de Paula SJveira Lobo; Eslrangú·
O fechamento das malas ob-

ção, para confirmar,l\ sentença contra as violencias do na- ros, José Antonio Saraiva; Fazenda. D,as de Carvalho. Este minis-
dccerá ao seguinte horario: Para imposta ao apelante de 3 meses zismo em relação aos sabios terio foi depois substituído pelo do lconselheiro Carrão.
Norte - Brasil, Africa, Europa, As bombas «Elmo 25» de de prisão celular, gráu minimo germânicos perseguidos e ex· 1871-Libertaçãa dos nascituros-uõ conselheiro Theo-
:\sia, e Oceania c'lda sábado alta aspiração, denominadas «cas do artigo 303, da Cons. das Leis pulsos do Reich. doro Machado Freire Pereira da Silva, mi.lÍstro da Agricultura, do
! ,3,00 (regístrada�) e 20.00 (sim' seiras», conjugadas com motôr Penais. O fá to é que as universi- gabinete chefiado pelo visconde de Rio Branco, apresenta á Camara
Plis)-Para Sul-Brasil. UiUguaí, em pequeno .:!iametro, (o qtle lhe-

Apelação crime n' 5.394, da dades inglêsas de Oxford, dos Jeputados o projecto de lei,dedarando livre o ventre da mulhr.r
j\rgetnir,a, Chile Perú e Bolivia.: permIte serem localizadas em pe- comarca de Orleans, apelant.e a Cambridge e Bii'mingham se escrava, o qual foi convertido em lei a 28 de Setembro do mesmo

cada terça-feira 18,00 (registra- bueno espaço), tomam uma iosig- Justiça e apelado Pio Bus5010. rtcusaram a enviar delega- I
anno.

(hs) e 20,00 (simples). As ma- nificante quantidade de corrente Relator o sr. des Marinho Lo- ções ás festas comemorativas 1902-�wrte de Severa-Quando evoluia sobre P .uís,
h;; são fe"hadas no Departamento elétrica, mas ofelecem resultado b do 5500, aniversario da uni- no seu balão dirigivel Pax, em companhia do mecanico Sachet, o

,',.,rel) d;\ Diretoria Regional d<>s eficiente, prático e seguro. °rvIandado o réu a novo jul- versidade de Heidelberg, fes· deputado federal brasileiro Augmto Severo de Albuguerque Mata
C\m ios e 'L,legrafos. V. S. puderá obtê-las só na

gamento por que o conselho de tas organizadas pelas autúri- nhão é victima da explosão do seu apparelho. 03 destroços do ba·
«Instaladora de Florianopolis» de senteDça foi organizado em dades nazistas da cidade. E Ião e os cadaveres dos aeronlut'lS cahiram na rue de La Gaité.

O AGENTE K.ua Trajano 11. desacôrdo com o artigo 53 da esse movimento hostil am-

I d"
- V S d..;;�-���-�����.�-��������������� lei n. 60, de 10 de Janeir,) úl-s pliou·se. As universidadV d� rra laça0 moto; m'o;�fZ�;:o m�a!�cartrif�s�:��, timo. �!ir�'fest:!a� : m���aa re��. da Alelha- ou fazer nuyo enrolamento? Dese-

� Agravo n. 842 da comart.:a

E' C h ja concertar qualqu�r apardho

iii.,�.. d,� Lages, agravante d. Maria sa. u!hm.ame�te O ollse- n a elétrico;>
, Amalia Ferreira de Macedo e lho da unlversldade sueca

E - I b '

I
"

. . . d· L d - 1 d t' - -' ntao, em ce-se que so a

I·'
aaravados C-rJlo Borges de Oh e un reso veu a o ar A estClçao alema DJN onda I t 1 d d FI' II,' 1'.

I t't d N h d .. ,

, « ns a,a ora e OrIanopo IS», a
veira e sim Relator o sr des ana oga a I u e. en um os 31 38ms. lõ:radlara am:lnhã o pro- , .

d' dA I
.

.. ..

f
.. ". .

umca no genero po, era aten e- o,
I Tavares Sob'inho pro essores qUlz lI1screver- grüma abaiXO para a Amenca do

I
.

'd b' .

l' t d d I
-

A
'

, com serviços garanti os e so

Foi dado orovimento ao agra- I
se na IS a a e egaçao. ' s·( Sul. d',j

•

")
-

t
- preços mo ICOS.

� uo, para reformar o despachos Sim, p�lS, os a emas erao A's 23,15 corresponde às Rua Trajano J I.
�

I
do dr. Juiz de Direito que i�· de festejar os. 550. anos da 3,1 _5 }ls. no Rio de Janeiro e

ti I

I deferiu a apelaç!o, visto ser o sua ce!e?re �mverslda�e sel!l 7,15 às 1,15 hs. ROfwaenge.
,

:, cabivel na esp�ie dos autos. a partlclpaça? .das UnlverSI- 22.50 Anuncio DJN, (alemão, ! .15 Noticias e serviço econo.

Apelação de desquite n' 162 dades estranJelras. C.omo an- português). Canção popular alemã. mico (port.)
da comarca de Jaraguá, apelante da o mundo.

. .

22.55 Saudações aos nossos 1.30 Concertu a pedido: Alô,
o dr. Juiz de Direito e apelado!; �t� no dommlO pura�ente ouvintes. Alô. Os senhores desejam -nós
Germano Bendlin e sim. Relato esplrltual os povos vIvem :�3.00 Radio leminino:Do mo- tocamos.

o sr. des. Marinho Lobo. desunidos! vimento politico: A mulher como 2.15 Eco da Alemanha.
Confirmada a senten�a que ho- Rh

•

t
redatora. 2.30 Quartetos de corda com

mologou o desquite. e Ingan z 23.15 Musica de Flauta vir- duas cornetas. dt� Beethoven e

Apelação cível n' 1.788 da tuosa. Ulrich Gebel. Mozart. Artistas da Orquestrtl F�·
comarca ne São Joaquim, ape- O AZ DOS 23.30 A Xl. Olimpia�a de Iharmonica de Berlim.

•

lante d 'Maria Izabel Borges Fer; 1936.
I

3.00 Ultimas noticias(em ale-
reira � o'ltros e apelado Cesar Chapéus 23.45 Noticias e serviço eco· mão}.
Alves Ferreira. Relator o sr. des, nomico (aI. ) 3. 1 5 Serão variado.
Tavares Sobrinho. P rocu rem 24.00 Da Emissora do Reich 4.30 Ultimas noticias (em es.

Foi negado provimento a ape- de Frankfurt: ObeTon. Opera roo panhol.)
lação, para confirmar a sentença

NO SEU mantica de Karl Maria v.Weber. 4.45 Despedida DJN (alemão,
pela sua conclmão. F"O rnecedO r Trab'\lham entre outras: Helge, português.)

CE

E' (í marca mundialmente conhecida cGmf(a:mais
:� I satisfatoria, tanto em material como em fabricação,

�" e por isso êsses receptores são de duração indefini

� da e de perfeito relldimepto, em nitidez, volume

I:
de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUJRA-O E VERIFICAREIS QUE:

E' QUALIDADE
i ##,:=== -iii

t:--- I� ITEM "A CAPITAL."!
�I --------- � __

� Elegantes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindo variadissimo
I e abundante stock
r;
I i

f,! Artigos para homens na casa A
,
.,

CAPITAL, nas duas esquinas da rua Conse!heiso Mafra com a Trajano

OSCAR CARDOSO

í
{
,.

",'\-.....

..... "-"""-.J.. _ ·, ••$k�·....:.rt-'_.,.

.\ I

í
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\

): \
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A GAZETA-Florianopolis
G'" .... -;. , .�',. �iA_, 1.

1\/1atri2:: FL.ORIANOPOL.IS
Bluinenau - ..Joinville - Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��
P'Secçao (:le Secção de Secç�o de h:\�

FAZEND AS: r��
Fazendas nac'onaes e extrange'ras ",ara ternoe fERRAGENS: MACHINAS: i�
Morins e Algodões Machinas de oenerícíar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral. para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas ';-r,

C· f f !i��Tapetes e trilhos ímento- erro em barras, erragens para portas Machinas para Iaoeiros 'J

Roupas feitas e janellas- tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f.l";;Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, Nlotores I.�rf
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos ;i-:
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, f'Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona ;��jCortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes r��\Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Autornoveis e, Caminhões FORD Peças, acces- f":::;

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e exírangeiras MateriJ 1 eléctrico em geral

� Empreza Nacional de l'Jave�9ção "Hoepcke" ..-vapores "Carl Hospcke" "Anna" e �.;lax" �.'
� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' - Fabrica de Gelo ;'Rita 1\/laria" - Estalerro 'Arataca" f�
=�VãVA\llVgÂ������W����������f��f�f������tli1�$�&��:q!�i�: "4�

.. lrormidavelS 8ortelo. proprl08, Ir•••o.:-l iITlI :��II--- ��.�.�
I ��,,::':�d::x:.;:=::::: ; Café Restaurante;�

E 6 o "5a-o P d" G;; xtração com globos de crfstal. ,� ,';e
'

ra

I"n �A máxima lisura e honestidade, pois, os ser- Especialidades em: APEREIVOS Etel08 Ião presenciados pelo p0:_j l SAl.GADOS
� ---,------- -,-- -_ ----- � Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE-�� � ÇOS MODICOS.

�;.;����G�G�-----.----�.Ofl��j���. .

e Cozinha .•
ea.G.�OOO.G------. .�••••••�. SOBRE A DIREÇ)\Q De PROPRIETARIQ �
G • • RUA FELIPE SCH�v1IDT N. 1 ��

! Companhia "Aliança da Baía" Ile.1I FLORIANOPOU5

II :
.. �O,���.�$o�e.�OG.oo.
• o. . �
• � {Vai construir? •
• � G
� S'�.\!��;�� �,�,,��� �? �.)J '®jjr'&1% ����,�

dr.> Brasil G � �. •
O i _Iga o nosso conselho: �
I' MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM ,D ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO- +$

CUME!'.TOS PEÇA PREÇO A DOUS OU

TRESCONSTRu'rORFSDECONRANÇA

Filiaes em:

•
G
G

Agencia Moderna dê Pu- I
bllcações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federar e possue a carta patente n. 112

li

Extração sem dôr,
CONSUL'l'OIUO:

��
f:@ FUNDADA EM 1870
�<1&,
'fm,.�

� seguros Terrestres e Marítimo�f'�•.
�

�!;!r
I Incontestavelmente a PRIMEIRA

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13...l96:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

CAPITAL REALIZADO
RESERVA:; MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM iDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934 �

todos �os Eatadol I
ESTAMOS EM ÚTIM.t\S CONDIÇÕE3, (PARA
NOS ENCARREGAR

_

DESSE SERVIÇO

Preços modicas

Confie a execução de seu proiéto
á um bom arquitéto.

A C3AZETA
- �

DIARIO INDEPENDeNTE
Redator-Secretar;o:

Oslyn Costa.

COlaboração.
------�----���

Não será devolvido o origina!
'public.ado �u não.

O conusiio expresso em arti

go de coilabotação, mesmo soli
cilada, não implica em tespon-
8.abilidade ou endõsso por parte
da Redação.

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

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Ca�la.do.

Redação, Admn:�traçãQ!
e OUelna.

RUA CONS. MAFRÁ, 5 �

fone, 1.656

Agentes··corre:sponrientes
l-orto Alegre - Dr. �loni",

B .'.� �\
,ottuw;1 ,�, ,

Curítíba=-Pe-ec- Calla'dót�'<
NO ESTADO DE SANTA

CATARINA:

Araranguá+Jaime Wendhacideli
Anitapolis-Anibal Paeü
L\.ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Aartinjanl) HilarÍçj
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-c-Poho Terres
Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos _' Enedino Rosa
Crescíasra - Dinorah Alves

Caminha

Ap,entel! Sub-Agentes e Reguladores da Avarlaatem
t:(�Bralll, no Uruguai e nas principais praçaa estrangeiras.

• Agentes em Florianopolts :
•
� Campos Lobo & Cía. �
� .
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) .Caixa PostalrD'19 Cf
a TELEFONE,N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAfvÇA e
� .
� Escritóros em laguna e Itajaí ti
u •
Sub-Agentes €.n-" Blumenau e Leges O ��

•
�é",

0080""_.

Joip.vile�Xa\��l Schenk
Lages-Hoss:..n"h Neves
Laguna-Franci;,co Chagas Ma

chado
Mafra-Pompi!io Claudio
Nova Trento --]t)ão José Arche
Orleans-Edg;;., Mato3
Porto União- Pc:rr :"io Miles
Rio do Sul-Ari:;tídes Meio
São José-José Costa Vaz

I �. Francisco.Gnaracy Coerrellen
Felipe Schrnidt n. 2 • ��?Joaquím--JOãO Paima

1 �-" 11Ju�a�-Osvcild,{} Ramos

�I••---'--'---O.GG"@= TuoQrao-�k(l.:jUlm Faraco

Treska Jr. & Motta
FORMADOS PELA UNIVERSIDi\DE DO RIO

DE JANEIRO

Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA- Plorianopolis
�----------------------�--------��------------------------------------------------------

Purgofeite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite

Indica:
--------------------- .Jornal
AdVt'gadíDs

I Accacio Mo-I
•

,Qe i ra tem seu escrip-

tálio de advocacia á rua

Vis.once de Ouro Preto

n. 70. - Phone- I 277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j---,

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

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18
(sobrado)

Drs 10�ás 12 e das 14 ás
17 horas

I 't'f. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

Rl:d Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548' I
I � Dr. Renato I
I ==Barbosa==

ADVOGADO

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

Imados para o int�rio�

R�Dr, Aderbal
da Silva
J\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 ,

Il9�
Médicos

I Dr. Ricardo IGottsrnann
Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

�rvvin �reuter)
E8peclalll�a em cirurgia

geralI
I alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
.cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
jano N. I e. das I O ás 1 2 e

" das 1 5 ás 16 112 horas.

T�LEF. 1.285

RESID�NCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF, 1.131

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

.r�ua João Pinto n. 13
I'e.eíone

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica -- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

. i

I �)L.ArminioTavares I
Esp' ela lista em mclestlas de

GAJ.-GANTA---NARIZ -OU
",...._, )S'-- CABEÇA--PESCOÇO

I (f, rmcõo pela Fcculõc àe àe
IT1eG't:ina ila Ur;iversiàaàrz õo
Rio àe Janeiro. Ex-interno,
por :oncurso, õo Hospital

õ

e
Pro .to 50; orro e õc A5sisten
cio !ublica õo Rio àe JanlZÍro .

rop alguns anos àe pratica nos
se- viços especializaé\os no Pro
'p .sor 5anson, no Rio õz To
r.etro-cio Pctlcllnlcc àe 30tafo-
ga •• no H J=pitnl àe 5ão João

'I�atista ào Lngôa e 110 Hospital
'5affré--6uinle).
Chefe de clinica e cirur-

gia .de ouvidos, garganta,

Inanz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis.

I Gabinete, adaptado para
exames da sua especialidade c

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.

I RESIDENCIA Hotel La IPorta-Fone part'cular 1246

.JavaBanco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Tra)anD n. 16
(Edificio próprio] .

I Capital 136:700$OUO
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

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

PRIMEIRU E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar!des vendas e

ma iores lucros

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
-

'

DIr'e&tt da Maternidade
Medico do Hospital

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS

Prisão de ventre?
(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 iJ�da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

PA6AHOO 05

::\�
� SEGUINTES�ROS:
C,C Limitada 5',. ala.
C(C. Aviso Prevíoôj. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala.

Rio

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor mares
Não compre outro aparelho sem

ouvir, antes, o afamado "Koertin3"'
«Instaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 11.

A bib!iotéca
do NeglJS

ROMA, 14 - O corrcspOi.
t� do "Messagero" em Adis-Ababa
inlorrna que a bibliotéca do Ne
gus es á intacta no P:!lélcio Írn
perial. Contém todos os li, ros es-

I
critos a respeito da Etiopia nos

últimos anos, anotados pelo plC>'
prio Negus.
------------_.

Vende-se um cavalo enci-

lhado, pêlo alazão. Tra-
tar na Charutaria Rio

Branco.

Dr. Miguel
B/:>abaid 'ASCHOAL SIMONE s.

A'ILIVRARIA MODERNA

Pun�a�a em 1SS6

Rua Felippe Schmidt c' 8
l'abca postal 22.9 rei, auto 2004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Rlleingantz
w:r& _

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das I 5 horas em diante

O'timo emprego
rle capilalTvpographfa, Esterrzotypfa

encaOernarão, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo eic. f
-

Vende-se OU arrenda-se, por longo prazo, em Floria
nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTR.E·
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capit d, com- 39 quartos sem pensão.

MobiliaI io completamente novo, instalações san.tá-
rias etc.

.

O motivo da venda é ter o proprietario de:=se reti-

Irar
pua tratame .. to de SU:l saúde. Para informações diri

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

-:-

Florianopolis.

!PM"tt'W*

IIAtenção! Epilepticos

possuidores de radio

Ensino gratnitamente o

modo seguro e jpfalivel para
a cura da �PILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

afainada
Zina

Yaurt da

I· Granja
Este produto acha"sa

novamente lançado a

v__erlda nc:�;; príncípaís ca
fes e restaurantes des-
ta cidade I ICAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAPE'
GLORIA, CAFE.' NATAL, CAFE' JAVA E HOTEL
METROPOL.

Este produto é recomendado pelos melhores
médicos d'esta cidade como um dos melhores re
constituintes naturais dos nossos intestinos.

ACHAR·SE·A A VENDA DO DIA 8 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM DIANTE

AL.ERTA! ... LÃNS P,·\RA BORDAR

não tem rival. Gral'ldo sorti
mente de core. fIrmes.Srs.

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, �ndividuo
sem escrupulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala
concertar, (TENDO INUTILlSADO DiVERSOS APA
RELHOS), decla o qu" tal iudividuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

�aço publico que, somente me respousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pessoalmente.

O RADIO�TÉCNICO
J. Agê

�JlARCAS:

ALlCF., AMELlA, AURORA
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas
.

bôas
casas

Motores eletricos de absoluta
confiança, pr ::>duto da afamada
IISiemens", V. S., os obterá, por
preços sem concurrencia só na

«Instaladora de Florianopolis»-
I Rua Trajano, 11

!e������� ---������G

I A
.

N

, �
I� , .tençao ... '- �

I �

j. Transferíu-se para á rua Tiradentes �

I
N. S. a casa �

[I "A Preferida"
I

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii� onde continuará a atender a sua distinta freguezia e o

publico em geral ...

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS P�LA I .IVRARIA C�NTRAL DE
ALBERTO ENTRES

RUA BRUSQLE N. 15

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-po! Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1 835-por Apolinario

Porto Alegre
Fontes cornpendiadas de Leg. Soco Brasil-por Djal

ma Rio Branco

S�MANALM�NT� R�CEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

PREFERIDAAOficina X'A V I E R
I está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos: e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,

I senhoras e crianças.
VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA I ... �

� Casa A Preferida �
�

A
APROVEITEM , I'�

.

'� RUA TIRADENTES N. a

�
(AO LADO DI. DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRt\FOS). �'l

O��Ml?���� ���������

==D E==
Antonio Xavier

I

, LAVA - TINGE E REFORMA CHAPE'U.:i PARA
HOMENS

-

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICaS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Sh·:I en oras e Senhorinhas de Florianopolis ! �
e �
o Com 9 chegada de estação in\/ernosa precisais comprar ca.sac'os, péles, �ffi

: costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das int�moérles dotempo. I
• g�

,PROCURAI A !" �
e

TI'
�

•!�,/':'). a"", . re §. r [�,�
., �(J

�';�
- �
u �jl

: de TUFFI AMIN, & I�MÃOS ��;,- � �� �0

O
G
•
fi

) g)/J, 6
�
+D
fi
G
•
G
G
•
I)
u •

Renards legitirraas, Luvas; Carteiras,Cintos e G61as dos último9�rr�c.de;cs,
os rnais usados no Rio e em Sao Paulo

I

••
ft

I
•
•

I
•

: VELUDO CHIFFON de 60$ Por 40$000'
«I ERMINETE DE SEDA, 1,20 de largura de 65$« 45$000
• VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de 38$ « 28$000
• VELUJ)O FINO de 90 centímetros de largura 17$000
e CASACO DE PELE, tipo da elegancia 500$000
it CAPA DE PELE 110$000
• RENARD de diversas de 100$ Por 50$000
O Rt.NARD artigo estrangeiro de 200$ « 1 00$000
• RENARD da Alasca de' 450$ « 300$000
& Idem " " artigo fino de 800$ « 450$000
• Idem n n n finissimo de 1 :000$ «ô80$000

I J�OOODE
PELE

de'd I e "u60$e�g�4u5$00aO lav.el STOCK de !ã pare o ;!'"lverno, J
• rn.1 ave I que foi recebicJc) recente- ;
• mente das praça do RIO e de S. PAULO e
· �

I RUA FEL.IPE SCI-IMIOT N.22 I
· �

: TEL.EFONE 1.401 ;
IFL.ORIANOPOL.IS�.1- �------...---�-� $\"/,.�"�'l®.
• �. .. �A�Â�ft�����I�"�,,;�;rêVN,�.�)l'{."",��,0)':J,�1.,':;,��,,,��� GgUJ.eeoe.e.G�GOG..... --

��w.�uÚ��'�·�J�4:;:�����'�����' ',:"(1••• G .----0 "«t �.i

CAZETA-rlorianopolis

que já recebeu UI':I formidavel stock de artigos para o inverno

As jovens florlanopolitanas se trajam com apurado gôs-I I-'� A nossa jeunesse-dorée compra seus) vestidos na Casa

Trel llrmãol, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri-
�;r�''''''�..o!

'i

gam que as senhorinhas c senhoras dernr.rern na escolha' de �
seus vestuarios. líEI(Js ficam indecisas dennte de tão lindas sejas e Jindissi-

'

I moS:paurões� Díficil de destacar a mais bela dentre tan�as belezas·ll-

,..;.:.....'"t'r'.';!!!Bj.!",,)tr-��i

to, porque adquirem suas sêdas na preferida Casa Trai Irmãos,

possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou-

tra casá. de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sinuosidade 'delseu

Ete alia-se a beleza dos tecidos. I
-

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e :deslumbrantes:sêdas

I liMaiS de 1.ooo:ooo$ooOl
. DE STOCK �_I-��-------

S:�;_E DAS

110$ Por 7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$')00
8$500
6$000
7$000
16'$500
18$000
17$)00
17$000
14$000 ���\�,S;;:ilt.'?f 191:;,,;�il::t;;�:f;jik#)1;'i:"�

11$000

Cf\EP MONGOL artigo superior�de
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
;:lcOA LISTADA para camisa, artigo finissirnr
CREP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP d- Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SULTANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDA 'ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superior de
DRAP DE SEDA, artigo finíssimo de
PEAU DE GAZEl Lh., sortimento de 18 cores
CREP PONDAGE. sortimento de 18 cores de
CREP MAlTE, idem de 15 cores de
Cí:{EP AMCR, modernisslrno]
C�EP CLOQUE', sortimento de 60 côres de)

12$ Por

10$ Por
22$ For

24$ Por
24$ Por'

15$ Por

invernoArtigo parala estação de

JOGO DE \PELE de 70$ Por 50,$OOa
.-" ...� e- ,

CAPA DE BORRACHA,lultra moda, tipo 1936 180$000
IDEM 17.0$000
IDEM 100$000
CAPA DE HOMEM_impermeavel 180$000
IDEM IDEM 120��OOO

LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$QOO
LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A�.. carar),bola
do dr. Ulisses

Angelo La Porta
REDATOR- ACIOLI VASCONCELOS

O f d d I'
'I

ilid d d
���...,r��;����"- r�,,*1-T""""'''''""''':_e._�''''''�

e en en o a e Jglbll a e o til
"'��-� _. "'"-..,,.,... �..-.: ...-......._;

prel..ito joselense, João Machado �
N V II d

�
P<'\checn Jr.. o juiz eleitoral di. � OS s a a �
lJI'" d J

,� �
. I:S��_ L.osta: ;quan o re atou �s �

..................... "'"
. M

'-' oe, na vizinha comuna, alir- �._a:���:.;c::;c..� "a;.....�"'�"'S""õt" ;r�
DOU (Diario Oficial doEstado,'
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13-4-36, pago 3), com li sua
E'nZEm rU'fOS HOJE: Faleceu, ôntem, o sr. Manoel

i?iCl13a autoridade de julgador de a exma. sra. d.· Rosa Torres Lobato, pintor residente no dis
i ,Jeito:: , que «o Amazonas, Per- de Miranda, esposa do sr. Lucas trito de João Pessoa.
»arnbuco, Alagôas, Baía, Espiri - Miranda, Iuncionario federal; O extinto que era muito rt:la-
r..;o Santo, Goiás, São Paulo, o J'ovem Heli<> Porto' cionado nesta cidade, é sôgro
Paraná, Santa Catarina (e aqui o jovem Carlos Boite�x Piaz- do sr . .A ri To!entino, Iuncionario
'ol/;:j Lu�ihs da questão) «e Rio

I
za: federal.

Graúde do SuI..ele,geram govêrna-
'

o sr, Liborio Soncini, fiel do
d E Em sua residencía faleceu, on-ores aos seus interoeníores, ,tesoureiro do Tesouro do Esta-
crescendo a Chico Chicote para o do; tem, o sr. João Mahler, emprega-
dr . Fulvio /J..a'uc"I', procurador

do da Fabrica de Bordado da
� o jovem Aderson Ferro; f H�lo candidato opocionista recorreo- o sr. Edgar de Araujo;

irma oepcke.
te, descarrega-lhe sôbre o crâneo a menina Jurema. filha do sr.

·0 seu enterramento realizou-se
o argumento decisivo, mais con- Pedro Heil,

no Cemiterio Publico.

tendente, mais escacholante do
que a respeitavel «jequitibá> do t'HEêAma UH5

sr, Mustafá Guarani: Cei. Passos Maia
«E nínguem recorreu dessas

eleições, nem impugnou a sua le- Está nesta capital, vindo da
gitimidades , Capital da Republica, o sr. cel,

Ora, aí estão duas descobertas Passos Maia, prefeito municipal
que, mais do que aquela outra de Cruzeiro do Sul e politico in
dê: Tubarão pelo deputado Alta- fluente na região serrana.

Na tarde de ôntem, cêrca das
miro Guimarães, nos deixam, aos Prof. Altino Flôres 17 horas, verificou-se na casa co-
cararinenses, estarrecidos, fulmina-
dos, fóssilizados. R

mercial do sr. Alipio Borja, no

egressou de Angelina, onde distrito "João Pessôan, Estreito,
A primeira, que o sr. Aristi- t

I' R
se encon ra em repouso, o sr. violento incendio, destruindo-a por

li!!'.°d·\amos, derradeira ramifica- prof. Altino Flôres, diretor de completo.
ção . o poder discricionário, se O Estado e lente do Instituto de A h Ilu c ava-se ausente aque e co-
Iez e eger governador de Santa Ca- Educarão.:t merciante,quando trauseuntes atrai-
tarina, A segunda, que essa elei,

1 D• h 'h C dos pela fumara que se expandia
ção foi egítima e incontestada, de. o norte a sen onn a .ar- :t

,

ind d G Iilh d d pelas frestas das portas, penetra-GJzm o-se aí, lógicamente, a men onzaga. I a o sr. es .

... I' G ram no recinto da casa, constatan-
simples ussurpação do govêrno,:)a VIO onzaga.

1 do a existencia do fogo.
�'t'IO sr. Nerêu Ramos. OUTROS I?ARTEm A d f f' id O "Diario daE' espautosol Mas, não é tudo ação o ogo OI tão rápi a

é-.inda. Para o norte, .seguiram: João que, alguns minutos após, quando Tarde" men-
?. M

'

F'lh C I b S b chegavam os bombeiros, quási na-Nêsse mesmissimo relatório ala- oreira I o, o om o a ino, da rnai I f t-IU
' Dlstriclo Federal x Pará

diga-se, a falhas tantas, êsse mes- José Hipolito Pereira e Josina
a mais era possive azer, sinão

rnissimo dr. Ulisses, em impingir. P. da Fonseca e familia. apagar aquela apavorante fogueira, .
:Bala x Ser�ipe

O prédio sinistrado pertel'!ce O vencedor do jogo Districto
POS, no caso da procuração do Pé.f8 o sul seguiram: Bernar- ao senhor Rafael Linhares e ou-

Do sr. Antonio Vieira Ma- Federal x Pará embar_;ará a 27
H, Plinio Salgado, que o dr, do R d

'

T d D I h tros, não estando segurado, sendo chado, impetor de veículos, do corrente para Porto Alegre
Oton d'Eça, Chefe Provincial -. J 0pngues, eo oro

o

u c p.r,
d

' recebemos a seguinte carta' f' d f h,',
..auro amponet, A::Itomo Laran- que as merca oflas p�rtencentes S R d

. a Im e en rent:H o scratc gau·
e porCl,ue não, consoante o mes- "

J I B
«nr e ator de .Jl Gaze b' d d' B I

Jena, eronimo Barreto, J. José
I
ao sr. A ipio orja tem um segu- t -S 'l"t V S d

-

c o e o, vence or o Jogo ala

mo argumento, os chefes municio d
a o ICI o a esmen S biS

Pc.;iô?,--dirige a Ação Integralista
e Aguino, Pedro Valcollcelos ro de 20:000$000 na Ci,,,, Pau- tirO a nota public d' b d

-

S Gcglpe, em arcara, em ão

Catarinense, isso em face dos am-
e Alcino Reis. lista de Seguros,representada nesta I D 'd Ia ad sa a °I' alvador no dia 2� de corrente,

,,, , • o cidade pelo sr. João Gonçalves. pe (I lGrIO a ar e, a qua para Sto Paulo, afim de enfren-
f'OS podereS de que esta investido, HABILITAÇAo O C d B b'

chamava a atenção desta tar o scrat,h paulista
á luz das disposições estatutárias E t- h bT d hor�.� te

om elfOS, com
Inspetoria, para o fáto de

- .

da L\..J.B., as quais, naturalmen-, . NS�Io Lse a lltanh o. hParaC cl�-
a sua

18 Iluad Ptrestdeza'dcomp�re- estar uma repartição estadual Os qu a d ros
,,.l I' d C I

sar. I o aus e sen onn a e la ceu ao oca, en ro e ez mIDu- d 'f d
.

d
dl� • ..;eEv��. pre]Vl ecer as o 0- Espezim, naturais deste Estado e tos, o que evidencia, m8is uma taorll,ns1tams O easos�ervlço e mdo- -São os 'egu:ntelIgo .ehOfél •.• 'd' I ,P oas sem a e- .

a, os quadro�
E' d d d UI'

resl ente nesta caplta. vez, estarem aptos e sempre pro"-'d t' d h b'l't
- que I'ogarão ho)'e'ver fi e que o r. Isses VI a car eIra e a I I açao, I

.

("gueceu de dizer que, delne- fALEt'lmEHT05 O d d íncIuindo-se, nesse caso o Districlo Federal: Paanelo,
c.e�sária a procuração para prefei- F I C'

r em e chaLiffeur que dirigia oca-I Naliz e Italia; Oscarino, Zarzur
"

d PI'
. a eceu na apItaI da R-l'u- d

.

h- d' 7 d I C I', O I d L
o

C Ihtos e )U1ZeS- e-paz, o sr. IDlO bl' 'C ,"r- COman o mm ao, que no Ia o cor- e ana 1, r an o, tlll arva 0,

S 1 d' °d Ica, na asa de Saude São f
Ao F

' .

L'd L
a ga o tena cometI o estrondosa S b t' d f" b'd AUSTRIA 17 S b rente, so rera um desastre eltlço, eom a� e una.

ou. .

d
e as Ião, on P. ora su meti o -- .. tarem erg t d FI'

, D I. Eld B d F.I
gOJJt! envlan o procuração para r cI' ',. d'

.

d
- na es ra a onanopohs-Tu- rara. onor, arra a e .-

vereadores, tambem desnecessária.
a me

Ind r0511 lUterYençã.o clfurgl- exped lU aHse�umte or

Cem
de co· barão. vandro; Pedro, Pejado e Seten-

C tdi'
•

t
.

I ,cal
o estacado catarmense, sr. man o:. elmwehr. onserva-te E sa f" t' d D'

. ta e Sete' Vavá Ita Quarentaon u o, a pnma VIS a, lU -

S I F d S f' f
°

d'
o

I· d
s a 11 ma Iva o /arIO ' " ,

d I
au austo e ouza, unClOna- lfme e em ISClp ma e aço; per- d y, d é f

. Saboia e RUI
g�n o

0dcernhe_ peda r�m�. os ca-l rio do Ministerio do Trabalho. manece leal e unido. Viva o
a

f
a� e me� lrosa! POIS,

'

mlsa�-ver es ao e lllhmamente' O· dOt A • H" h A .' O re endo motOrIsta dIrlgen- Ofereceu -se paraf I .J d
III I oso conterraneo era Jr- elmwe r e a sua uslna,.. d' d

'
-

o gar com a suposta tOTcraa o
ã d d C J F d

te o cIta o veIculo era o sr.

d UI'
m o o sr. r. e so austo e

A G t T B'I S Tb
' ajudante da volar.te

r.H_lssdes. 0d Souza, Secretario da Fazenda aze a aos °lgdo rasl epl I a,. matn-
& ao e cm ar, mesmo, que ês- d d

. .

d
' cu a o nesta Inspetona, sob Helen Nice

'd h I' h ,. d gozan o e mUItas amlza �s nesta seus I ·t '3030 I' d RIO 7 U Ise xara o erOl omenco, e-'d d e I o res o numero . ,no IVro e , 1 _' ma sen lOrita,
pois de fruta-passa pelos muitos

CI a e.
Registo n' 8, ás folhas 82, que não de::linou todo o nome,

anos vividos, reverdece a olhos Dentro de bre les dias, êste conforme exame prestado e dizendo chamar-se Ndita e ser

,istos, ao sentir, paradoxalmente, liberal à edilidade de Joínvile, diário miciará a publicação, ex, lavrado no livro n' 4, página brasileira, prontificou-se a servir
amadurar a concepção do Estado tena adotiva do dr. Ulisses. c1usiva para a nossa Capital, de 104, cujos livros estão nesta como aju.Jante da volante francê·

integralista. Suponhamos ainda que o dr. colaborações dos mais mSlgnes Inspetoria à disposição de sa Helen, Nice, que virá dispu- A
.-

Mas--ó lêde engano! como di- Ulisses cordialmente detestasse ês- vultos das letras brasileira; tendo, quem queira certificar-se da tar o proximo Circuito da Ga- V Iaa
ria o poeta caôlho. Emérito cam- se sr. Sergio. para isto, entabolado negociações verdade. vea.

peão de bilhar, o relator das elej- E' verdade que são apenas hi- com o Departamento de Prcpa- Certo da acolhída desta Condutado, porém, que a se·

ções josefenses carambolou por ta- póteses, de todo insubsistentes ganda Nacional, dirigido pelo carta 110 valoroso orgão nhorita Nice costuma disputar so- PARIS--17, Um avião s�m
bela... para nós, que já conhecemos a dr. Lourival Fontes. Assim fi (ia- da imprensa catarinense, lir.ha as provas em que intervem, cauda fez e"periencias bem suo

Sup�nhamos. por,�xe�plo, que integridade do ilustre juiz eléito- zeta, ?O afan de ?em servir di- grato fica � V. S. o inspe-/ ficou deste modo impos�ibili�ada cedidas na l�ussia, voando dois
I}. soluça0 em contrano mteressas- ral. vulgara aos Se\lS leitores um exce- tor de veIculas (a) Anto- a pretenção de nossa arroJ'ida pa· quilometros em menos de tres mi-
se ao sr. Sergio Vieira, candidato Hermltio lente serviço de publicidade. nio Vieira Machado,- ,t.i'icia. nu tos.

r ·0 Sabão

-

r.i!
t,_ �

Futebol Corrida e�e
automaveis

Via aerea, chegou ontem, a

esta cidade, procedente da Ca
pital da Republica, o importante
industrialista sr. Angelo La Porta,
proprietário do Hotel La Porta
e abastado capitalista.

Os jogadores brasileiros
de football, [aguare e Viana
acabam de ingressar no team
Irancêa Red Star, devendo
partir brevernemte rumo a

Parir.

Ontem, na extensa praia de
Itapema, procedeu-se uma corri
da entre os automoveis n' 46,

I
Chevrolet, e 152, Oldsmobi!e:

RIO, 17Á-:- Vem transcorren- sendo o primeiro da praça de Jo
do com a �alOr ordem e regu-, invile, conduzido por Adi:.o Mi
lamento os Jogos em disputa do randa, e u segundo, desta cida
Campeonato Brasileiro de Foot- de, dirigido por Clemente Rove
ball, promovido pela Confedera- re.

ção Brasileira de Desportos. Num percurso de quatro qUI-
Os jogos já eluteados oferece- lometros, coube vitória ao Ülds-

ram os seguintes resultados: mobile. pela diferença de, apro-
Amazonas x Piauí - Venceu xi -r.adamente, 100 metros.

o Piauí pelo score de 5 a 3. As apostas mostraram em con-
Pará x Maranhão - Venceu tos de réis. havendo crescida as-

o Pará pelo SCOle de 7 a O. sistencia.
Pernanbuco x Alagoas--Ven

ceu o Pernambuco pelo score de
7 a 3.

CARTA..ZES
CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

horas, Adoravel canquistador.
CINE ODEON, às 7,30 hc

ras, O papagaio branco ..

CINE IMPERIAL,ás 5, 7 e

8, 30 horas, O cruzador Mis
terioso,
CINE ROYAL, ás 7, 30 ho

ras, Sob O luar dos pampas.

Violento incendia
Instalações de luz e força, aumen

tos ou reparos em instalações ele
Iricas para qualquer fim só deve
reis fazer com a «Ínstaladora de
Florianopolis», Rua Tr:tjano 11,
a única especializada no ge�Ero
e que trabalha a preços verdadei
ramente modicos.

o prédio sinistrada foi
totalmente

.
Rio Grande d" Norte x Paraí

ba - Venceu G Rio Grande do
Norte pelo score de 3 a 1.

Pará x Piauí- Venceu o Pa
rá pelo. score de 9 a O.

Pernanbuco x Rio Grande do
Norte-Venceu o Pernambuco pe
Iq score de 4 a 1.
Pará x Pernambu :0-Venceu o

Pará pelo score de 2 a I.
Minas Gerais x Estado do Rio

- Venceu o Minas Gerai� pelo
score de 2 a 1.

Districto Federal x Minas Ge
rais - Venceu o Districto Fe
derd pelo score de 3 a 2.
--Em proseguirnento serão rea

lizados, hoje, os seguintes jogos:

destruido
tos os heróicos "homens do fogo".

Lampadas de bôa qualidade e

por preços baratissimos são vendi
das, hoje e sempre, só na "Insta
ladora de Florianopolis" - Trajano
n. ) I.

EXTiNTA
a D'slegacia

Fiscal de
Londres

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

RIO, 18-Circulou aqui que ôn-,
tem foi extinta a Dtlegacia Fis.,
cal do Tesouro Nacional em L')n r
dres, sendo creada em seu luga
uma agencia do Banco do Brasil'

Fechamento
de sindicatos
SANTOS, 18-A delegacia

regional desta cidade enviou á SII
perintendencia da Ordem Politica
e Social os autos de fed amento
dos Sindicatos dos Garçons, Con
dutores de Veículos e Emprega
dos em finturarias, juntamente
com os respectiv JS artigos dos
citados s�ndicatos dissolvidos.

Balburdia
crtagrafica
RIO, 18-A imprensa, quasl

fJnanime, aborda o assunto da
questão ortográfica, demonstrando
ao Lr>gislativo a necessidade ur

gente de pôr.:.se um parade iro á
ba!bur dia reinant e.

Desapareceu
o consul

, .... ..........

, Trances
Desapareceu o sr. RiHaut, vi

ce-consul francês em Yu-Nan
fu, quando tomava banho num

lago nas ímediações.

sem cauda

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel & eis. •• Joinvíle

conerva o tecido da
(MARCA REGISTRADA

roupa porque Java facílm e n te e com rapidez
_, ---------liliiii---..
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"

.",.•.v
J'" ..

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




