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Para traz v ndilhões
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Templo!- o cumprimento da lêii,' F�nossa terra, e a vontade
povo, serão respeit d
isso se seja obrigado

Derrotado nas urnas, em
eleições liberrimas, t:>6110 vo

t.O consciente do povo, o ex-prefeito gaúc:�l":)
d B I d d ,'t'

· � ;� ...

e om ....Jesus, a rnan o e po I ICOS ar�IS�C'��á-
nistas, ameaça á integridade caawtar'ir,ense�� qU1e
rendo com perturbações da órden�,.arnedror1-
tar a altiva gente barriga-verde .

do nosso , nem

dque para
ramar sangue--

. Derrotado

Jovelino Sant' Ana, exercia o cargo de prefeito municipal
de Bom jems, quando se realizou o pleito naquela comuna gaúcha.

Pertence Jove1ino, capitão revolucionario, ao Partido Repú
blicano Liberal Riograndense.

Dois candidatos defrontaram-se no último pleito, disputando)
a direção da edilidade de Bom Jesus, êle Jovelino Sant'Ana, indi
cado pelo seu Partido e o ceI. Luís Dutia, candidato da Frente-Uni
ca.

A voz co POVO Sem quaisquer ligações

"

Proprietario e Diretor Responsavel
---------------------------

As eleições deram estrondosa vitoria, á Luís Dutra, que Ar�O II I Florianopolis,
já assumiu o exercício do cargo para o qual foi legitimamente e1ei-

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

to. Querem. segundo se afirma, impedir que o candidato elei-
/

Para que [ovelino não ficasse desempregado lhe foi dado
lo, para prefeito de Lages, �. Celso Ramo5, assuma, como é de

o cargo de coletor estadual.
'

Direito e J�stiça) o cargo para o qual foi eleito, com a vitória
Desde que sofreu aquela derrota o capitão Jovelino não obtida por expressiva maioria de vetos. Pensam, com êsse mons

descansou, querendo, a viva força, perturbar a ordem no municipio. truoso atentado á nossa dignidade, autonomia, e condição de povo
Aliás êsse hábito de promover masorcas lhe é peculiar. Nl() se con- livre, amedrontar-nos para saciarem suas estúpidas aspirações. Mas
formava, de fórma nenhuma, da repulsa do povo de Bom Jesus, in- estão enganados.
lligindo-lhe derrota fragorosa. Santa Catarina, ordeira nos momentos precisos para a tran-

Querendo vingar-se e àar expansões ao seu instinto de caudi- quilidade brasileira, mas altiva, desassombrada e brava, nos instan
lho en�o.ntrou .a�?ie?te propicio as essas maldosas intenções no seio

tes em que é chamada para defender a' sua honra e a sua iotegri
dos políticos aristilianistas, de Lages, que acabara tambern, de ser I dade, saberá, energicamente, repelir essa desmedida afronta, de
vencidos, com o pronunciamento do valoroso povo lageano, que elementos irresponsáveis e promotores de masorcas, que tudo es

deu triunfo ao candidato liberal sr. Celso Ramos.
quecern e tudo renegam desde que estejam em jôgo a sua ambição
e o seu impatriotico desejo de obter, a força, o que o povo lhes

de nega, com sobranceria e denodo, para felicidade da terra barci
ga-verde.

Para traz vendilhões do Templo! A lei inflexi vel do!
nossos integres juizes, saberá tomar as providencias n("cessarias,
para qu� não seja violado o que determina o estatuto básico, onde
se escuda e se abriga a vontade popular.

E a destemerosa Jente catarinense, unida, indissoluvelmente,
com a sua bravura e o seu heroismo, castigará, implacavelmen
te, os máos brasileiros, que desrespeitando as leis nacionais, querem,

Desconfiado do proceder incorreto de sua espo,a o secretário pelas armas, o que não lhes deu o povo em urnas livres.

da Prefeitura do! Bom Jesus, moço de brio e dignidade, procurou Estamos crentes, que êsse movimento subversivo não dispõe
desagravar a honra ultrajada. Para i5S0, após diversas vígilias, con- do apoio dos homens da administração rio?r�ndense �o sul, que

seguiu surpreender os a"_lantes em pl'en� a�ul.terio, em su.a própria I aca�atn ?gora de ,?ar � exempl� de sã� pa��ohStno. evitando �s lu-.
casa. Não relutou um instante, transpôs rapidamente a Janela do I

tas Intestma� esteréis e lmprodut�vas, u�tndo-,v num modus-oioendi

quarto de dormir. e. alvejou, certeiramente, a esposa, matando-a com honr�s? e digno, 'procurando ainda, Incessantemente, "cor� o seu

dois tiros; em seguida virando a arma para o sedutor de sua se- prestigio e o ?e� megavel pod�n?, trans;;lantar par,", o âmbito n'lCIO�

nhora, capitão Jovelino Sant'Ana detornou-a, três vezes, alcan- nal e nos demais ES,tados �raslleIIos a fO,r�ula pac�hcad?�a qll�, �er�
çando as balas o braço direito do infame iníelicitador do seu lar. tamente, acarretara soccego e tranq�dldade a lamilia brasileira,

Como Jovcliüo reagisse, tanbem a tiros de revólver, e es- já tão saturada dos, e��essos extre�lstas. .. ,

t�ndo sem mu�ição para reababte��r o tambôr de sua arma o infe -

01
Por êsses ,dl�nthcant�s e�emplOs de patr�otts�no e de dedica-

hz esposo rehrou�se rara se mUniCiar. ção p",.os causa� pubhc.as naCIOnaIS, estamos convlcto� que o aten '

Q'Jando retornou ao seu aposento já Jovelino tinha fugi� tado á aut�nomJa barr.lg,a�verde, não con��.e não �oderá conlar, com

do. Daí encontrar-se o referido caudilho com o braço direito mu� o beneplaclto da adminIstração e da pOlitica gaucha.
tilizado.

.JAiRO CALL.ADO

Um crime

roristas e alarmantes.
Muita coisa tem apregoado, contra os situacionistas a oposi

ção catarinense, para justificar a sua derrota naquela comuna serrana,

mas ainda não disse, o que merece a repulsa dos hon.eo- de bem,
é que o prefeito gaúcho de Vacaria sr. Avelino Paim, auxiliou com

grande número de caminhões, pertencentes á sua edilidade) o trans

porte dos eleitores aristilianistas.
O govêrno do nosso Estado, consentiu essa indesculpave] in

tromissão na política municipal de Lages, de pessôas extranhas á vi�
da de Santa Catarina, para que o povo lageano se mar lfestasse
livremente e para evitar as desordens que poderiam dei advrr.

Caudílho e infelicitador
lares

Telegran"la do governador
catarlnense ao gal. F--Iôres.

Ha mêses o capitão Jovelino Sant'Ana, conquistou a ami
zad , da esposa do secretário dc\ Plefeitura de Bom Jesus, mantendo
ccm essa senhora relações amorosas.

E' o seguinte o teor do telegrama dirigido ao governador do
Rio Grande do Sul:

«Gen�ral Flôres da Cunha, governador do Rio G;a:de do
5ul.--Julgo meu dever levar conhecimento de v. exa., que, rl sde
varios dias, venho recebendo avisos dt! que no PtlSSO, Santa Vâo·
ria, ao lado de Vacaria, [ovelinc Sant'Anna) ex-intendente de B "ll
Jesus, está reunindo elementos para invadir este Eftado, e '1 vi· .uoe
de entendimento com elementos oposição L,ges. Cordeae- s··uJu

ções. -- (a.) Nêreu �amos, governador Janta CÜdfina.»
-------------------------------

Prêso
José Rodri-

TentandO invadir
Catarina

Santa
As providencias

Seguiu, na 'madrugada de hoje, para Lages, um contingen
te de 100 praças da Força Pública, sob o comando do tenente

Ruy Stockler de Souza.
Hoje, ás 12 horas, partiu, ta'llbem, para aquela cirtade o

sr. Celso Ramos, que se fez <l.companhar do sr. tenente A!do Fer
nandes.

gues Fonseca CINE,��X, ás 7 e 8, 30
. horas, exibirá, novamente - de

. IjOgadOr a principe, U'Y! soberbo
.. A� nossas autondAades po- trabalho de Brigit�e Hdrn. .

liciais prenderam, ontem, o

sr. José Rodrigues Fonseca,
acusado de espalhar boletins
comunistas.
-A Secretaría de Segurança
llública solicitou a extradi
ção do português A!1tonio
Garrido, agitador comunista
e arrombador do Moinho Jo�
inville.

CINE ROyAL. ás 7, 30 ho
ras, Corações doces, com Jean
Parker.

1

Esses graves acontecimentos, a sua derrota e da s�u amigo
:el. Aristilinno Ramos, nas· urnas, fiztram dêle um paranOlCO.
Armando e municiandc> 80 homens o capitão Jovelino S,;u'Ana,
veio acampar na fazenda de Euripedes Rosa, na margem do rio

Pelotas. no Estado do Rio Grande do Sul, no logar Passo da
�allh Vitória.

O comandante dessa fôrça de elementos gaúchos, que
"fi.aI ás deve esta:- agindo a revelia d'ls autoridades e polittcos dos PrisõF=Zs que se justl Icam

pampas, ameaça invadir o :nosso Estado, atentando, inominave!- Juotificam-se, agora, na sua plenitude, as prisões últimame �

mente, contra a nossa autonomia politica e territorial. te efetuadas em Lages, de elementos que assoalhavam uoatos te
t

CII\TE.' II\I1D�DIAL �_ '7 'jn
L '1( 1"11. .l_á\. _ t d.J I, ,-lÜ

horas, em ultima exioicão, um

firne altamente fascinante, ;om Jean
Harlow e Franchut Tome --,Bo
ca para beijar.

CINE ODSNf às 79 30 hOA
� taF, uma hilariante c()l,n�d;'i ,-om
,�."iI, J B'

-

1 fY 1 r.
.

r.

I ean ,oo'je,·", "",!C-, .•

--,.•:_"iJ.
SemanJ.

Bebidas Nacionais e E,:tran
geiras só NO
C.tU'E' "Jf4Y5i

Praça 15 dI; Novembro
Iwfonio Paschoal

O tenente Otavio Rorr.uh Coloni<:) que st> encontra desta�

cado no ex-Contestado, recebeu ordens de segUir imediatamente
para aquela localidade.

Afastou se da direção do orgão
integralista, fi/varada, de Blume�
nau, por imperativos profissionais,
o jornalista patricio José Ferreira
da Silva, substituindo-o o S1'. J.
Schubelt Jor.
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FORTO ALEGRE, 21 -- Não atendendo, Alcides recuou

í''_Yas proximidades da Vila de alguns metros com o intuito de . 1'.) Fc,,�;tr:.!, o Srlr., t'Cl' O "limpador" dos seua

:,/lL�tenegto, no lugar denomina" atirar-se contra a porta, quando os para-Lrrsas (:0 rins é HELMITOL, da Casa
1

tb « ?esqú�i!O». reside numa cha Joaquim Migwcl assomou á janela, . �,C.. -LO '1 "Bayer", o melhor dos de-
cara de sua oropn. dade, o agri- trazendo uma arma de caça, sinfcctan tes do apparelho

I (�'�C ::�10 sela pr-e] ucli-cultor Álcides Dornmgos, de côr com a qual fez fogo contra seu renal. Os comprimidos de
r, \·l··:biE("!�ldcp o quemixta, com 33 anos de idade, genro. EELMITOL acabam com os

casado ha três :;lIOS com Alice Atingido peja carg.l de chum-
' ';" rcsr.l ta r em desas-

males presentes e evitam

h:d! e.n pl.eP<) re > ão ')1ax;li'�L Ad1-; os achaques da velhice. Miscelânea Lampadas de bôa qualidade eci es retirou-sê jJ1lla �:, d'dk!1 o

i
1 (_, S:'U', e"ibr5 de-

por preços bzratissimos são vendi-um seu Irmão o aconselha o que I
, !l.:J. sua saúde, l irn- O NOSSO GLOBO ESTA'. das, hoje e sempre, só na "Insta-fosse á vila, ahm de consultar .lu (JS scus r:;ns, liv ran- LONGE de se achar ainda ladora de Florianopoli�"_Trajanoum médi-:o. ,'
.. ,I:as i:-npt: .ic za s que relativamente bem povoado. n. 11.Daquela vila. mandaram a vi- e,: :lccumubm, p re- A unica parte do mundo -

_

tima para essa capital, onde che I - 'Q·:hc o pc rf'c i t o onde, em alguns países, a
gou na manhã de ôntem, sen lo ,;'0 Dl0.

demografia atinge LI satura- Atençãorecolhido á Santa Casa, afim de
';; ;,:1 cão é a Europa. Todas aslhe serem extraidos os

chumbos., demais apresentam extensasAs autoridades policiais d�;·
regiões desertas, inclusive aMontenegro efetuaram a prisão velha Asia. A Australia, ade Joaquim Miguel para os de',! '--� Nova-Zelandia e demais granevidos fins.

I n��a:eM�ncl ft � "1 da' tê
.

____________

' ij,1�t&.la(;5es de luz e força, aumen \í..6y; iliI� �. a '&iii _ les J; las a cearua em mui-

to.s cu reparos em ins!alaç�cs ele-, SÔb re li i. tissirnas terras a povoar. E a

Precalços da Incas pára qualquer fun 50 deve-]
li!

África? E as tres Arnericas,
reis fazer com a «Ínstaladora de � � �ene dPov200a�as �Ph�nas por cerca

v � i,�.,� a ,tij' I.�-: �U' m·a I'" ]' PT' 11
� e J mil oes de almas� ! � R t� ::. ,�JO�llllI)OO IS»,' , 'l� r,'L]ano ,

. I
.

.

0''' ",:.

�O
'

única especializada no genero A «Gazeta da Fannacla», coo- quando podem abrigar folgaesc r i í\,.' ra... e que trabalha a preços verdadei- ceituado orgão independente, in- damente mais de um bilhão?
ramente modicos. formativo dos interesses da Far- O professor Fischer, etnolo

macia nacional que se pública no go austriaco, examinando a

Rio de Janeiro, sob competente distribuição das massas hu

direção do conhecido cientista e man�s. _pela Tnra e, suas Ihões; os Estados Unidcs,
inteletual sr. Antonio Lago, em pos�blltdades, chegou a c?n- com 130 milhões atuais, p� .

a brilhan'.e ao mês abril, p. pas- clu,sao de que a Austra�la,

I
de chegar a 500 171ilhões c

sado e comemorativo do 40 ani- hOJe com 7 milhões de habi· tambem a 500 milhões o B�a
versario de sua publi..:ação, assim ta�te�, póde co�ter I2J

m!-, sil, que hoje tem 47, aSSllTI
se referiu ás conferencias sabre lh�es, o, Canada, com 9 m�- comu póde a Argei1tina pas
hígicne realizadas na Fôrça Públi- Ihoes, pode conter 110 ml- sar de 12 a 150 milhões.
ca- do Estado, pelo ir. 20 knen

te farmaceutico IJeIfoaso Juve
nal:

�O sr, Farmaceutico Ildefon
so Juvena!, tenente farmaceutico
da Fôrça Publica, do Estado àe
Santa Catarina, publicou em fo
lhetos as «Conferencias sôbre Hi
giene», que fez por ocasi&o do
centenario da mesma Farça.
O trabalho do tenente farma

centico Ildefonso Juvenal é dr
gno de ser lido e apreciado por
tod.JS, pois além de estar muito

,

bem escrito, representa incontes
tavelmente o esforço de seu autor,
em vulgarizar as noções mais
exatas e ciectificas sôbre hígip-ne
em geral, princ;palmer.te sabreilomlca.

Ao contrario do que se supõe, hígiene militar.

bem poucas pessôas sabem se ali- Felicita;:nos ao operoso profis
mentar. Por isto se encontram tan- sional pela declaração aos estu'

tos dispepticos necessitados de dos e pela ,demonstração pública
digestivos, sobretudo de acido de sua cultura, afirmar,do a8'1im

cloridico. No caso de dtflciene:a lue o farmaceutico é um, sem

d d favur algum, cientista t:ompleto».este aci o, o que é comllnissi·
mo, recomendamo·se, rTJodernamen- Dr. Pedro de Moura Ferro,te, os comprimidos Acidol·Papsina Advogado

==
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-
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da C_a_sa_�:...__ye_r',wli"" _,��R�l�la�T�r�dl�·a�n�o�n�.�I�(s�o�b�ra�d�o�)�������.._�,���.�_��-�1L�;,���s��������"""",,�ª,,,,�:��

I-VISITE
__", P_IT I-"!

� Elegantes e lindamente padronadas roupas para crianças, possuindo variadissimo
� e abundante stock

Il\rt.gos para homens na casa A
�
'iI,
Ij

I

CAPITAL, nas duas esquinas da rua Conse!heiío lVIafra com a Trajano

FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 22 de Maio de 1936

de chumbo

queixo do gennJ
�66 ri R "'''''_íln=

,�@3 buscar a es,posa, d�J
�uem esta1l8 sep��r(jaHS:��"l ��

e sôgro lhe fez uma �e� ... !
carga de chumbo

w

'.'
• ':-.,---�-' ';',1.<.;.• -,

(e :j,r15, ct t_.:'J- 'e. �.l�,"'r;,.) t-rn

orna fíihm.l', •
r ,h_ '/"., la.

C0!.l10 cs 151:'1:;05 Dão combinas
s.m, marido e mulher viviam
( .scutindo frequentemente, rnoti
\'0 pelo qual Alice resolveu vol-
111' para casa de seu pai, o agri
cultor Joaquim Miguel de Lima,
morador nas redondezas.

Alcides não se conformou com

a separação e amiudadas vezes

,,'')curou a esposa propondo are'

nu,ilta!;ão. Alice, porér-, não
",' te .... ,r aos desejos do ("�puso
Segundc1·feira última, á noite,

Alcides depois de muito bebe"
'.1L(1 bdeooün, situado nas ime
.?('ces de «Pe5g!leiro". quando

,

-

• 1 d01 f'r,1 ca'nmno ê �U<À casa, \:"1-

,n', (J,,-, na estrada com seu

'ogro, Joaquim Miguel.
,\�ós os cumprimentos, Alci

des disse ao soglo que ffi"is tar
. "quda noite me5mo, ma

buscar �ua esposa para 16-vá,lo
:lar« a casa.

Joaquim pediu que êle desis
;sse desse intento e se por caw

tentasse fazer t11, seria recebido
a bala.

Sem se amedrontar com as

ameélyúS do sogro, Alcides, pouco
, antes da meia noite, se dirigiu á

casa onde se achava Alice e ali

chegando insistiu para que ela
i) aco�!p;mhasse.
A mulher persistia em f.ão

quer�r seguir o marido. Estavam
os dois nessa discussão, quando
"ü;:rviu Joaquim Miguel, pedindo
10 genro 'lue se retirasse porque
Jo conha:io eL" faria uso da

PARIS, 2 f -,1\ jovem <1dvo
gada franr:êsa gue ha um al10 atrás
escolheu o estabdec'mento pcnú.· I A
francê�, em Caiena, na Guiam.,
para o duplo fim de viagem de
lua de mel e campo de estudo,
está agora, em face do r;;suhdo
das investigações que f!�z alI, ep
volvida em um processo movido
por 118 guardas do estabeleci
mento penal. Paret.:e que e!tes fi
caram irntados por um artigo sô ..

bte as condições em C"1iena, qu o

a sua linda visitante escreveu logo
depois da ma volta á Fnmça. 05
trabalhos do processo foram ini·

c\ados, hoje, sendo assistidos por
uma delegação dos gU3rdas que
se julgam ofendidos com a descri
ção que a talentosa advogada fez
do presidio e da vida all obser-

ar�;a�.�����������y�a�d�������������

I ""Por estes

�,

comer

ciência da nutr;
ção e a arte de

Tão importante é o problema
da Clli'Henlação do povo, que a

maioria dos grandes países man

têm institutos e'peciais em que são

estudados o valor alimenticio dos
generos e a melhor maneira de
serem aproveitado::,. Na época que
atravessamos não mais se admite o

o 10rnal

alheiamento nem o empirismo re

lativamente aos problema; de ;lí
giene e de economia alimentar so

bre os quais repousa a vida das
ilações. Os estudos nesses institu
tos visam as melhores fontes de
abasteciment,) e as preferencias de
raladai dos h3.bitantes das diver
sas regiões do país. Isto no tocan
te á coletividade; em relação aos

individuos, os imtitutos se incum
bem de ensinar a comer, de
maneira pratica, higienica e eco-

dias

VENDA AVULSA DO GRAN
DE MATUTINO CARIOCA

Agencia PROGRESSO

Felipe Schmiát, 5
6-4

;§ =mm.
,m,,*,

Pela nossa historia
-

(Compílação de L. Nazareth)
DIA 16 DE MAIO DE 1936-,'3. JOÃO NEPOMUCENO

1823-Recusa reconhecer a nossa .Independencia-:
O comma ..dante geral do districto de S. Bernardo do Brejo, no Ma

.

ranhão, capitão Severino Alves de Carvalho, que combatia pela Uni
: ão com Portugal, recusa reconhecer a lndependencia do Brasil, de-
clarando não poder faltar ao juramento de fidelidade que prestára.
Obtém dos sitiantes condições honrosas e retira-se com a guarnição
para a capital da provincia,

1904-Fallece O generalRibeiro-Morre na cidade de
Uruguayana, no Rio Glande do Sul,;} general Hyppolito A. Ribei.
ro, que muito se distinguira commandando uma divisão das forças
legaes, na revolvção federalista.

1936-As !lDSSaS ephemerides-]ustamente no dia de
hoje-S. João Nepornuceno-c-do armo de 1935, começámos a pu
blicar neste sympathico diario as nossas ephemerides, compilIadas de
diversos autores. De sorte que puhlicàmos nada menos, nem mais,
do que tresentas e sessenta e seis, devidamente ampliadas. E como

pretendemos par o nosso ponto finnl sobre o ingrato assumpto.deixa
mos aqui, constatado os nossos especiaes agradecimentos ao estimado
.iirector e jornalista Jairo Callado, estendendo os mesmos, ao bondoso
rypographo encarregado da secção, Nilson Vidal e do nosso caro

revisor Oslyn Costa, que, apesar dos cochillos que motivaram alguns
pasteis, todavia focam dedicados ao cumprimento dos seus deveres,
O abraço, pois, do L. Nazareth.

Até o dia 30 deste mês, ven
de-se terrenos na chacara Bornas
sis, com frent e para á rua Con·
selheiro Mafra, ao preço 12$000
o metro quadrado.

Não perca V. S. esta grande
oportunidade de adquirir, por pre
ço tão baixo, terrenos em pleno
coração da cidade e no Ioc:11
mais aprasivel de Florianopolis.

Tratar com Delambert, ou na

AlfaíatarÍa Bounassis, á rua João
Pinto no. 9.

�.

I

E' a marca mundialmente conhecida CQml a mais
satisfatoria, tanto em material como em fabricação,
e por isso êsses receptores são de duração indefini
da e de perfeito relldimepto, em nitidez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA·O E VERIFICAREIS QUE:

PHIL.IPS
E' QUALIDADE

OSCAR CARDOS
'.'
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DIARIO INDEPENDENTE

Redator.Secretarlo:

Oslyn Cost�.

COlaboração
-----� ...=.

Nilo será devolvido o ori!;'ÍnG I
p"biicado �u não.

O conceito expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soli
cilada, não impiica em respsm
sabilidade ou endõsso cor pai te

da Redação.

Assirtaturaa
ANO 4,1$000
SEMESTRE 24$008
fRIMESTRE 12}1)OQ<S
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�o.

Rldação, AJimnistraçãt!'
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i

fone, 1.656

�

Ap,entel! Sub-Agentes a Reguladoras de ilvarlasiem lodoslol Estado, ii' 10i!tviIe-Xa"i�) .schenk
C:,(Bralll, no Uruguai a nas prln�lpail praçal a8trangelr�.. Lages-Hoss{)n,lh Neves

�
ESTAMOS EM ÓTIMJ-\S CONDIÇOES. �PARA Laguna-Franc:,co Chagas Ma-

� Agentes em Ftcrlanopol is : NOS ENCARREGAR DESSE SERViÇO chado•
C L b & C' A �afra-Pompilio Claudio� ampos O O la. ;; Preços modicas Nova Trento-Joãojosé Arche�

• Orleans-EdO'ar MatoJ• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa�Postal. 19
e Treska Jr. & Motta PR?rt0dUsnião_:_ I-bn:;,:o �liles

! TELEFONE:N. }.083 END. TELEGRAFICO ALLIA!vÇA
G FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO RIO 10 O 'ul--Arisi;de� Me' o

:; Escrito' ros em Laguna e ltaiaf DE JANEIRO São JOSé-José Costa Vaz
,� J � : a. Francisco-GllaraCY GoerrcSeD

� Sub-Agentes em Blumenau e�Lages. Rua Felipe Schmldt n. 2 m 5�oJoaquím--Júão Palma

ê : G 1 • TIJuca.�-Osvdld,o Ramos
Ui'

'

:�JA���, -_-_-__-_-_-�,�'��;',,:�.�.�,�'e", Tubarao--I<Ji.I\)ulm Faraco
�G.IOOG•••----.----••_"Oi.��.�-- _.�".-.

Blurrienau - .Joinville - Sao Francisco Laguna
Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

MACI-ÍlNAS:
Machinas de benerlcíar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados)
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -Jalhe- electricos

res Material em geral para transmissões: eixos,
Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material clectrico em geral

--------�-----------------------

l'-Iave9,9ção uHoepcke" ...-vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
fVlaria '

- Fabrica de Gelo ó'Rita rv1aria" - Estaleiro 'Arataca"
.

Msrtrtz: FL.ORIANOPOL.IS
Filiaes em:

Agentes·-ccrresp@ndentes
Porto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrarcc Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguã+Jaime \Vendhauseh
Anitapolis-Anibal PaeJ
L\.ngelina--Armando Schmidt
Bíguassú+-Heitor ( _. ::f-OS
Blumenau=- Mattir;"no Hilaria
Bom Retiro-J.r:q";rll c:móes
Canoinhas=Pal«, Terres
Cruzeíro-O<valdo Pereira
Curitibanos-Eoecho Rosa
Cresclame - Dinorah Alves

Caminha

Secção ele
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrangc'ras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e Imperrneaveís
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
AIcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN-

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

fERRAGENS:

Q��••

G.---.---OOO�I r; �
I Ateníae bem I � D[NTIST�S r
1._., ;.,.�,�

DR. SIPPEL DR. ld'ACHADO

Iv �� Clinica e pro- Especialista
• Agencia Moderna de Pu- • tese geral em rrrot-sttas
� .

I
da bôca da bôca

I
-'

blicações, com séde em São Paulo;
�

CJONSULTORIO: Extrac;t\o sem dôr

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
RUA P.COUTINHO 88 (;ONSUL'l'OItIO:

'

G
Federal e possue a carta patente n. 112 G (;:::":::Lii:::::LLL"""":��c���

---,--------GI��

Restaurante i
�i,,'

Form ídave ís sorlalol proprlol, IreI vazei I,'.por semana, Iodai ai legun- _
das, tar,,'1 a laxlal-'elral, ti

I

I: !�:::::�oml�::o: ::.::::., POil, OI ser- ��lalol 110 presenciadol palo povo. �
'-_-------=-.__ ._-

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

� �
����.....----._-_�••••��-=�--�d. .

,

• Cozinha O
�."Ge�••o••--=--=---=---:_--=------_-,. GO�••OOO� • SOBRE A DIREÇÃO De' PROPRIETARIO e
� o • RUA FELIPE SCH�v1IDT N. t �
tD Companhl-a "AII·ança da 881'a" •• FLORIANOPOLlS �

:
'

I@o.. � G

e " ���.���.�.�GGe.�Ge
� FUNDADA EM 1870 .! 'V

•

t·"
�

� • � ) . ai cons rUir. o
�� seguros Terrestres e Marttlmo o � ��
� .I�.o �e.G

Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasil :I: Siga o nosso conselho: ICAPITAL REALIZADO 9,000:000$000 O .,RESERVAS .'V1AIS DE 38.000:000$000 e MANDE FAZER UM PROJE'TO, COM.RECEITA EM 1934 18.170:403$540 ESPECIFICAÇOES E COM ESSES DO-
PROPRIEDADES IMOVEIS 13..496:912$949 CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU
RESPONSABiLIDADES ASSUMlOAS EM 1934 2.435.044:063$157 TRES CONSTRurORFS DE C()NFIAI�ÇA
SINISTROS PAGOS EM 193� 4.183:406$606

"São Pedro"

Especialidades em: APERI! IVOS E
SAl.GADOS

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
ÇOS MODICOS.

Confie a execução de seu projéto
á um bom arquitéto.
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A GAZETA-Florianopolis

A
-----------------------------------------

I Dr.Arminio Tavares r
Esp'Jclallsta em molestlas de
GAFGANTA- NARIZ - OU
..

::-. IS-- CABEÇA--PESCOÇO

I (f. rmnõo pela facull.laóe ae
met;cina nc Uniuersiaaall! ao

r
Rio ae Janeiro. Ex-Infer-no
por .oncurao, ào Hospital a�
Pre .to Sotorro e aa Assisten-

I cía !ublica ao Rio ae Janeiro .

. rar alguns anos ali! pratica nos
se' ulçoa cepeclcllzcõoa no ?ro
f" .scr Sanson. no Rio ôe Te
r dro·-na Pollcllnlcc ae Botafo-
1a -- no Hoepl.nl ae 5ão 'loão
Batista ao [.ngôa e 110 Hospital
l'5affré-·6uin le).
Chefe de. cIinica e cirur-

gia .de ouvidos, garganta,

Inariz, cabeça e pescoço
.:!o Hospital de Caridade
de Florianopolis. IIIGabinete adaptado para
exames da sua especialidade e I

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis. I
RESIDENClA Hotel La IPorta-Fone parecular 1246

Indica: .Java .JornalBanco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua TraJane n. 16
(Edificio proprio)

Praça 15 de Novembro, 26--sohrado -_ Fone. 1.360

PRIMETR( j E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diarias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas e

ma iores lucros

�lidvogad(os

I �ccacio Mo-
te I ra tem seu escrip-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Ater-de na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBAl DI, 49

Caixa Postal, 43 FLORIANOPOLl'3
----------------------------------------------

te'.; io de advocacia á rua
Prisão de ventre?

Purgofeite
Granulado e comprimidos

Laboratorios Raul Leite

Capital
Reserva

136:700$000.
56:424$498

n, 'i:\ o Phm�p· 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110.

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
C(C. Aviso Prevíoêj, ala.
Prazo Fixo 9'1. ara.

Rio

RheinganlzAparelhos de Radio �
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre outro aparelh- sem

ouvir, antes, o afamado "Koertingn.
«lnstaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 11.

Or. Fulvio Aduccl
Advogado o AZ DOS

Chapéus
Procurem

I .For�O���?o_r::.
Vende-se um cavalo enci

lhado, pêlo alazão. Tra
tar na Charutaria Rio

Branco.

Dr.. Miguel
Boabaid PAICHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

PunCSaaa Em uma

Rua Felippe Schmidt n: 8
ralxa postal 229 TEI. auto 2004

Codigo Ribeiro End. Tdg.
SIMONE

T"Pographla. e�tereotypfa jencaõernar2!lo, I?autoção, Tra
balhos em Alto Relevo etc,
-

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Dr.s 1 O�ás 12 e das 14 ás
17 horas

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone, 1595

Consultas:
das 15 horas em diante

O'timo emprego
-

I �r. Pedro de Moura Ferro I de capital
Advogado

Rl!d Trajano, n' 1 sobrado

�elePhone n' 154�

Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria- I .$ia t *R#

nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE EST RE- í;
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.

Mobiliario completamente novo, instalações san.tá
rias etc.

O motivo da venda é ter o proprietario de�se lf'ti
rar para tratame.rto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça IS de Novembro nO 24.
Florianopolis.

Atenção! Epilepticos
Ensino gratuitamente o

modo seguro e inlalivel para
a cura da EPILEPSIA.
Cartas para o dr. Buchmann.

Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

Yaurt da
Granja

afainada
Zina

I � Dr. Renato
. I

I ==Barbosa==
ADVOGADO

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

j mados para o interior.

I Dr. Aderbal R.
da Silva
/\dvogado

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.)
Fon� 1631 ..

Il9�

I • gga

Rheingantz
-

Este produto acha-sa
novamer�te lançado a
verlda nor:; príncipaís ca
fés e restaurantes des
ta cidade
, CAFE' COMERCIO, BAR MIRAMAR, CAFE'
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 110SS0S intestinos.

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

AL.ERT·A! ...
Srs. possuidores de radio

LÃNS P,-'.RA BORDAR

não tem rival. Grande sortl
mente de cores firmes.

Tendo chegado ao meu conhecrmento que, �ndividuo
sem escrúpulo, dizendo-se meu auxiliar em RADIO-TE'�
CNICA e, em meu nome anda angariando RADIOS pala
concertar, (TENDO INUTILlSADO DIVERSOS APA
RELHOS), declaro que tal individuo não é, e, nunca foi
meu auxiliar.

Faço publico que, som, nte me respousabilisarei pelos
aparelhos que me forem entregues pesoalmente,

O RADIO�TÉCNICO
J. Agê

MARCAS:
I f

ALlC�, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,
MARGARIDA

A' venda nas bôas
casasMédicos

Motores eletricos de absoluta
conliaaça, produto da afamada
uSiemens", V. S., os obterá, por
preços sem concurrencia só na

<Ínstaladora de Florianopolis»-

n��ii!r.j���ij������������ Rua Trajano. 11

�'�f
,
•

I Dr. Ricardo I
, Gottsrnann

Ultimas. edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.fVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

RUA BRUSQLE N. 15!
.

Ex -cheíe da clinica do Hospfl
i tal de Nürnberg, (Proíeseor

I; Indórg Burkhardt e Professor
Er�in �reuter)

i EspeclaUsla em cirurgia

I geral

i "lta cirurgia, ginaecologia, [do
I enças elas senhoras) e partos,
I cirurgia do sistema nervoso e

I operações de plastica
í
CONSULTORIO·��Rua Tra�
jano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dante ViVO-por Giovani Papini
Terras Devolutas-por Ruy Cime Lima
Historia Pop. do Rio G. do Sul-por Alcides Lima
As Pantéras-por Lois Wilton
Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinario

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

ma Rio Branco

. . (,

Transferiu-se para á ruà Tiradentes
N. S, a casa

"A Preferida"SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

onde continuará a atender a sua dlst.nta freguezia e o

publico em gerai ...

A110ficina XAVIER
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os artigos, em calçados para homens,
senhoras e crianças.

==D E"==
AntonioXavier

LAVA-TINGE E REFORMA:CHAPE'U3 PARA
HOMENS

SERVIÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clínica cirúrgica - Opera
ções-Oinecologia - Vias

urinarias

VERIFIQUEM SO' QUE PECHINCHA! ...

IAPROVEITEM ,

�tlu RUA TIRADENTES N. a

-

lJ!l

i (AO L�DO D!. DIRETORIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS) �
.��� ---������,,�O

A Casa A Preferida

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

.
Rua João Pinto n. 13

I Telefone
Rua Conselheiro Mafra N. 100

•
,
li

FLORIANOPOLIS

It·'<'t(j�f__
,' _-

r '
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CAZETA-Horianopoli�

Senhorinhas de Florianopolis !
Com a chegada de estaçao invernosa precisais comprar ca.sacos, pé!es,
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das internoéries do terr� po.

PROCURAI 'A'

a Tres Ir
de TUFFI AMIN,I& IRMÃOS

que já reecebeu Utr=1 formidaval stGck�de artigos para o inverno

II As jovens ílorlanopolitanas se trajam com apurado gõs-
to, porque adquirem suas sêdas na preferida Caua TraI Irmãos,

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

tra casa de Santa Catarina.

A' graciosidade das senhorinhas e sínuosidade'��de seu

II p,,:te alia-se a beleza dos tecidos. _j

A nossa jeunesse-dorée compra seus" vestidos na Casa III.,Tras Irmãos, porque é lá que as sêdas, em abundancia, obri-

gam que as senhorlnhas le senhoras dernr.rem na escolha de
a

I
seus vestuaríos. IElas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e líndissi-

II mos paurOes. Dificil de destacar a mais bela dentre ta:�:JI

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e :deslufllbrantes1.�sêdas

, S E D A

C[�I::P MONGOL artlgo superiorãde
CREP CHIN Gloria
ldern, Idem, Idem
Idem, idem, idem Artigo superior
SEDA LISTADA para camisa, artigo finissirnr ,1

CREP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP de 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 finissimo de
PEAU DE GAZEl Lh., sortimento de 18 cores
CREP PONDAGE, sortimento de 18 cores de
CREP MA1TE, idem de 15 cores de
CREP AMOR, modernissirno]
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres del1

I
I
I

r

10$ Por 7$800
4$000
4$500
5$000
7$000
11$000
5$800
7$500

11 $500
6$500
8$500
6$000
7$000
16'�500
18$000
C,17$000
17$000 t:fi&*;2;\)�!\;V�S'

14$000 [:�����.E��N(\)f{:;,.<;;';f.
11$000

12$ Por

10$ Por
22$ For

.2�$ P0r
24$ Por'

15$lIPor

Artigo para'a estação de inverno
VELUDO CHIFFON de
ERMINETE DE SEDA, 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finissimo de
VELUJ)O FiNO de 90 centímetros de larguraCASACO DE PELE, tipo da elegancia
CAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro de
RENARD da Alasca de'
Idem n " artigo fino de
Idem " n n finissimo de
JOGO DE PELE de

60$ Por
65$ «

38$ «

100$
200$
450$
800$

1 :000$
60$

40$000
45$000
28$000
17$000

500$000
1 10$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 450$000
« ô80$000
« 45$000

JOGO DE�PELE de 70$ Por sosooo
�GW=;
�

1936 180$000CAPA DE BORRACHA,lultra moda, tipo
IDEM 1 (,0$000
IDEM 100$000
CAPA DE HOMEM2impermeavel 180$000
IDEM IDEM 120$000

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

"'Iuegualav·el STOCK c::ie �ã pa_ra.o ;n've�rn(')j
q'ue fOI receblcto recente ...

mer\te das praça do RIO e de S. PAULO

._ ,.i;.. ... ;;._.� .� . -,

", " �

""
,

r. •

� )

I

I

I:
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Viajou para ° sul do Estado,
A' Hora Agricola ôntem á o conterrâneo sr. Carlos Seára.

noite irradiada pela Rádio "

Tupí, ouvimos ínteressantís- ,Para ° norte seguiram hoje:
sima palestra com o título Ina �orte R�al, Pastor Scheerer,
"Trator bebe gazolina; cava-

Atahba Almeida,
lo come capim", sem dúvida rHE6Rm UHS
mu-to sugestivo, embora á .

primeira vista pareça chocan- Do nort� chegaram: Olga Kn:-
te o seu desataviado prosa- ger Gamb�ch!. R. Jensen, LUIS

ismo. Em resumo versou a Crespo, Virgílio Crespo, G. A.

palestra sôbre as a'tuais e pe- Bü<:hler e se�hora, João Alves
nosas condições de nossa [unior e Mana Braz Santo An·
lavoura, que não se desen- gelo.
volve á falta de animais de
tração ou pela carência de
arados e máquinas agricoIas.
Oizj�, então, o técnico que,
e rn face dessas dificuldades ,

enquanto o pequeno lavra
dor ca{a na enxada primitiva,
o agricultor de arcas bem
Iornidas adquiria um trator, Ewaldo Losso
moderno, obrigando-se ainda Está em Florianopolis o sr.

a um gasto permanente de Ewaldo Losso, presidente da Câ
gazolina, que era muito bom mara M.licipal de Urussanga.
ouro emigrado do Brasil. _

Para prevenir essa evasão Dr. Joao �1J)es Jor.
do precioso metal, aconse- _Acha-se nesta cidade o. "',�r.
lhava O técnico o incremento Joao Alves Jor, alto Iuncionãrio

da criação dos animais em- do Ministerio de Agricultura.
pregados nos serviços agrá
rios.
E' possivel que o técnico Encontra-se, nesta cidade. o

da Tupi tenha razão de sobra, estimado conterrâneo, sr. João
não obstante o número de Medeiros, gerente-geral da Em
trato.es no Brasll, {<essenci- preza Industrial Garcia de Blume
almente agnu,la», não atinja, nau.

feliz ou infelizmente, a cifras -V-S---'---d-'f-'
---

tA' a
. . precisa mo I Icar o seu

as ronomlc s. fá
'

'f'
.

Maior muito maior mes-
motor mono. SICO para tn asl'Co

mo, é o' número dos chama- �u fazer nuyo enrolamento� Dese

dos autos oficiais utilizados)a �oncertar qualqu-:r aparelho
I 'I '

dA'
elétrIco,)

com nota.ve abun anCla no E t- 1 b '

.

-br f
n ao, em re-se que 50 a

:�rlV1ÇOd p�, ICO"a'veel'sIlOf PnaCrl'ol� «Instaladora de Florianopolis., a
,lI ar e lrJumer u , .

d' dA )
nários, grandes e pequenos

unlca no .genero po �rda aten e- Oh'
--o chefe, o sub-chefe, o se-

coro servlç�s garanti os e 50

, .

h 'fI" preços modlcos.
cretano e o c aUJ euro R T' II

O cônego Olimpio de Mélo
ua ra)ano .

acaba de dar-nos belissimo gigante se começasse a re-

exemplo neste sentido, á zar pelJ breviário do cônego A SOCIEDADE FA��TELLANZA ITALIANA
testa da prefeitura. do Rio, Olimpio? P. Liberal 120 VO�O!! convida a todos os italianos e filhos de italianos aqui resi-
cortando fundo nas prodiga- Haviamos Ide vêr, certa- Integralismo 21 dentes, bem como a todos os Sf'US amigos, para assistirem á
l1c!ades do sr. Pedro Ernesto. mente, a cornucópia da For-

P. LVI'bEeRraEJADORE,S2:0 votr I
comemoração da vitoria das armas italianas na -Africa Orien-

Imaginem os leitores si tão tuna derramando - se numa
"

- tal, que realizará em sua séde social, á rua Trajano nO.
edificante exemplo fôsse imi- cascata tilintante de louras Int\'!JguraJIizsmESo DE PAZ2 ..

1 36, nesta capital, no dia 24 do mês vigente, ás 20 horas,
tado pelos g0vêrnos da Re- lUoédas, dentro de cada có-

IIpublica e dos Estados, si em fre público. P. Libp.lal 118 VOt0S A DIRETORIA

�ca.d.aâdP.r.rf.e.it.u.ra..d.ê.s.s.e.B.r.a.s.il"""""""I.VV....P........I.nt.e.gr.al.is.m.o........2.1..
"
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"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. �. Jainvíle
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conserv�_ o tecido da roupa porque lava facílmnetee com rapíd�z
--------------------------

o Diario Carioca estranha
;'"l ,::'}ude d __� alguns vereado.
1 {;::" do Distrito Federal os

.
,

quais, ao mesmo tempo que
dizem apoiar firmemente ao
sr. Getulio Vargas na campa
nha de repressão ao comu

nismo, lnvectivarn êsse mes
mo presidente pela prisão do
sr. Pedro Ernesto.
.

Pois, nós outros pensamos Ocorre hoje o aniversario da

justamente ao contrário. Hoje, senhorinha Maria Helena Regis,
em mero dessa mixórdia filha do sr. tte, ceI. Cantidio R�
qu.:-.n':o O dragão apocalític� glS, comandante da Força Publi
da Insânia anda novamente á ca do Estado.
sôlta e quando os politicas F h

. '.

élE s próprios, não se cans(\�!
az �nos. oje, a menma Rita

de chamar pelo dilti
. ,de Caesie, ftlha do sr. professor

VIO, sena Alf d X
.

V" Ideveras espantoso que essa'
re o avier lena, nspetor

t t·
Escolar.

gen e rvesse nobreza e coe-I
rêncía nas atitudes. OUTROS I?RRTEm

Festeja na data de hoje, o

seu aniversario natalício a exma.

sra. d. Vina Vieira de Souza,
digna consórte do prezado e dis
tinto conterrâneo, sr. dr. Celso
Fausto de Souza, secretario da
Fazenda e Agricultura do Estado.
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EHfERmQ

Tem felizmente, obtido melho·
ras no seu estado de saúde, o

nosso estimado conterrâueo Alfeu
Tolentino de Souza, destacado
Iuncionario da casa Hoepecke
S. A desta cidade.

Que pronto seja o seu restabe
lecimento, é o nosso desejo.

AM,OR DE MALANDRO Bibliografia
Recebemos da Prefeitu a Mu

nicipal de São Francisco do Sul
um fasciculo contendo a Lei Or
çamentaria para 1936, daquela
prospera idilidade,
Agradecemos, .

Para Juaguá seguiu hoje o sr.

Rogerio Vieira, deputado á As
breviario do cô- sembléia do Estado.
nego-p refe tto

Romeu Costa
Acompanhado de sua exma.

esposa d. Edite Paim Costa, che
gOII, ôntem, a esta capital, o nos

so distinto conterrâneo sr. Ro
meu Costa, abastado fazendeiro
em Lages.

Roubou valores da noiva IJ

se casou com outra

João Medeiros

CURJTIB.A, 20 - O Dia- a 'angustiada moça veiu á
rio da Manhã publica a se- R. C. P.
guinte reportagem:

«Parece que a inovação
de furto de joias das na

moradas vai-se tornar mo-

As bombas «Elmo 25» de da. Ao noticiarmos o pri
alta aspiração, denominadas «ca- meiro caso, fizemo-lo pele
seirass , conjugadas com motôr seu caracter inédito, sem pen
em pequeno .:!iametro, (o que lhes sarrnos que iria ter repeti
permite serem localizadas em pe- ção.
queno espaço), tomam uma insig- E teve. Ontem o fá to foi
nificante quantidade de corrente conhecido, para demonstrar
elétrica, mas oferecem resultado que o amôr de malandro,
eficiente, prático e seguro. agora vai dar pano p'ra
V. S. puderá obtê-las só na manga. 1t in i.i�a o J.o"9o<lnstaladora de Florianopolis» Foi a prejudicada quem

jj . �

K.ua Trajano 11. fez a narrativa á policia.
Marct lio X

Contou ela que, ha quatro Figueirense
anos, iniciára um namoro Recebemos a seguinte carta:

com Caetano Lau. O romano limo. sr. Redatur Esportivo de fi
ce foi criando raizes e, com Gazela. Cordiais saudações,
O decorrer dos tempos, a in- «Tendo assistido, em Itajaí, a

timldadc entre ambos se fez púgna travada entre os clubes f i
grande. l.:ueíreme F. c., desta capita], e

Os encontros se repetiram .J(�'lrcilio Dias, daquêle munici
e o galã parecia merecer a pio, cumpre-me esclarecer certos

confiança daquela a quem fitos, virtualmentes deturpa �os pelo
prometera desposar. autor da crônica ante-ôntem pu
Na semana ultma ele fez blicada em o vosso vespertino.

a visita costumeira á namo- O tratamento dispe:ls3do aos

rada que reside em S. Ca- componentes da embaixada, foi,
semiro do Taboão. Alegan- não digo irnpecavel, mas bastante

4a. Secção do dificuldades e perspecti- satisfatório. A atuação do juiz sr.

PREFEITO: vas de grandes negocias, [oaqui-n Reidoi grandemente pre-

P. Liberal 55 votos que facultariam ao casal de judi,ciafl aos marcilistas, razão pela
!ntegralismo 28 n pombinhos a construção de gua ()i substituido. RecaIU então

VEREADORES r

um ninho ideal, Caetano ob- a escol�a, por acôrdo mútuo, no

P. Liberal 55 votos teve, por emprestimo de sua sr, Ca�l!o Mussi, juiz muitissimo

Integralismo 28" <arnada-, uma certa impor- conhecido e apreciado nos meios

JUIZES DE PAZ: !�ncia .
que, com

.

as outras esportivos. Si. a partida não ter-

P. Liberal 53 votos ja obtidas, perfaziam um to- rmnou, não fOI absolutamente por

Integtalismo 28" tal de um conto de réis. culpa do juiz, mas, tão sómente

Tinha, já, em seu poder um devido ao fàto de nada se enxer-

5a. Secção reIogio de ouro, que usava gar em campo. As penalidades
PREFEITO: como lembrança da noiva. marcadas foram devidamente aore- Recebemos da diretoria da

P. Liberal 31 votos Foi essa a ultima visita e ciadas pela assistência, não te�do valorosa sociedade desportiva d\

Integralismo 101 " ° último encontro dos noi- havido reclamação nenhuma, rnes- Florianopolis Figu.!:rense Foot-Ba!
VEREADORES voo, mo porque não havia motivos que Clube. campeão da cidade,o oficio

P. Liberal 34 votos Sábado e domingo ele não I\S justificassem. O sr. Camilo abaixo que divulgamos na integra
Integralismo 101. deu o ar de sua graça. A Mussi atuou de maneira impeca- IIMO sr. diretor de A Gazeta

JUIZES DE PAZ noi va, desesperada com a ve], merecendo suas decisões geral Transcorrendo domingo dia 24,
P. Liberal 33 votos injustificada ausencia, andou aprovação. mais um ano da Batalha de

Integralismo 101" a tomar informações. Fala o cronista no sistema es- Tuyti, resolveu o Figuerense
E teve, então, a desagra- cabroso de tais convites. Com isso Fool-Ball Clube, levar a efeito

6a. Secção daveI noticia. Caetano, que ataca tão sómente aos chefes da neste dia o seu Festival Desportivo
PREFEITO: tanta infelicidade já lhe cau- embaixada, taxando-os de inúteis, As provas constar�o de duas

sára e á sua honra, havia pois faz acreditar não terem êles partidas de foot-ball, sendo a
P Liberal 49 votos I b I.

. •
ce e rado casamento. em competência para aqui atarem das primeira ás 14 horas entre os qua·

IntegV�RE DOR�8... Campina do Siqueira, com ofertas para jogarem, feitas por dros desta Capital fris, Atleti-
.

A outra moça. êsse ou aquêle clube. O convite co Latarillense e a segunda 15
P. Llb�ral 47 vo:os Ante � decepção .de pe�- foi feito, tend.o fic:do combinado 15,Sp.entre 0$ f?rtes coniuntoS
IntJe�r�ES DE p:'i. dl�r. O nOlvo� O reloglO, O di· que seda obngaç�o do .14rarcil!o, fitleflco de fmbltubax Flgne-
P L'b I

.

47'
. nhelro e mais alguma cousa, fornecer duas refeIções a cada )0- rense.

I· Il�ra 88 VO!OS II
-

-

'I
Em reunião da diretoria nátJ

ntegra Ismo ,

passou desapercebida a imprensa
7a. Secção C O NV I T EI de F.I�ri.anopolis, motiv� porque

PREFEITO
lhe dIrIgimos �ste, convldando-.o
em nome do Flguerense a aSsl5tll'

miSSA

Amanhã, ás 7 horas, na Igreja
de Santo Antonio, será celebrada
uma missa em intenção à alma
de Guilherme Carreir ão Cunha.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoai

----------------------�------

Seu caso foi encaminhado
à Delegacia de Costumes,
onde será resolvido.»

--«. Ga':E�'�
pesportiva
REDATOR- ACTOLI VASCONCELOS

gador e uma ajuda de 250$000
Porque não trataram 05 chefe

da embaixada de reclamarem an

tes da fpartida uma acomodaçã
digna?

Q'lando daqui 'partiram sabia
já para que hotel ia?j: Portant
não têm direito a se queixarem
Quanto a ehciência técnica do
jogadores Íoc ais foi, não resta dú
vida, superior á dos visitantes,nã
só pelo treino apurado á que s

vinham submetendo, como tambe
por terem apresentado em camp
sua equipe completa, o que não
sucedeu ao Figueire1lse.

7) .... '.�>ao.r...",,%l::.�'::-���

Por isso acho justo o score,
não encontrando motivos que jus
tifiquem a crônica publicada e

Resultado
das secções
renovadas
em Ria da

Sul
Blumenau, 20 - A Junta de

apuração apurou ainda as seguin
tes urnas renovadas no municí
pio de Rio do Sul:

vosso jorna].
Grato pela publicação, está ás �

vossas ordens o amigo (a) Lici
nio Fonsêca.•

Festival desportivo
do Figueirense

'1

as mesmas.

V;tlho·me ai"d& do ensejo ["'>o""
i
)

l_presentar a V. excia em noroo

da Diretoria que presido, os PIO
testos de alta estima e apreçJ.
Cordiais sau(..lações Carlos Ed-

II �ar Moritz. Presidinte do Figue-
rellSe.

\
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




