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Maiori.a � r:ninoria da Assembléia L.{�gjslativa aprovara� na sessão de ôn
te�, o subs�dlo Irítpgral, do mês de julhe) apezar do pe:iodo parlamentar ter sI-
do iniciado no dia 16 do corrente .l1ês

'

o combate á lepra em nosso Estado, inicia-se c.im
Pafa in�ciríl� os nossos leit,o:p.s 1 t.io ad�t Ir m:dida.s severas contra i�portancia. entre os quais, para 'I' tar e �restigiar advcrsarios dos

vigorosa intensidade, podendo o governo catarinense,de ini- da ação «dmuustr atrva e politica a fr,lsa mendicancia, Por outro citar um lembro o calçamento da que !'BaIS nos combatem. Assim

cio, empregar a apreciavel quantia de 623:704$000. do H. Aristides Largura, na (l-jladn temos o Asilo de Orfãos que cidade, estão merecendo a melhor I aginJo estamos obedecendo á ori·

São Je S. Ex. as expressões transcritas abaixo, reção dos negocies públicos do recolhe os menores, E' patroci- atenção. Naturalmente não ali-I entaç�o ,

das Chefías Nacional e

quando em lagar oportuno tratou da inadiavel constu _ município de ltajaí, e como se na10, ela administração atual e mentamos a preterição de resolve- PWVlnClal.

ção da Colonia Santa Terêsa: trata de destacado elemento inte- fo' ali recenteme .te instalado um los todos, pois que nossas reali- -Qual a diretriz integralisra

.

«Na p.roposta. orçamentária que submeti á vossa gr'J!!�ta, procuramos ouvi-lo.
.

posto d�, assistencia acs �esernpre. zações forçosamente terão que se na sucessão presidencial?

deliberação, fiz consignar a verb,a de 210 contos de réis S. s. �ecebe�do o n��:!) cnvn-I gados, ja em franco [uncionamen- manter dentro das possibilidades -Quanto á sucessão presiden

para a construção do leprosarto. Apelei rara os munici _ 1.10 co,? f!dalglll.1 prontificou-se a to.
•

financeiras e de crédito de que cial cuja campanha já se esboça.
pios e êles consignaram auxilias que montam a I :;u.ncder a ent:"�"'lstd, que ,;u Corno \ e, a questão da 'a<si�·1 dispõe o n.unicipio. muito não me ê dado avançar.

72:704$200. Diretamente, e ror intermédio da represt'n-
I ·)hCafl,CS a tiegu:r. tencia so:i�1 nos eitá merec-ndo

.

Todavia. um a um estamos re- Somos um partido de ambito

vv tação liberal catarin_ense, fiz, sentir ao Governo da União II -Que nos diz Ja alministração melhor carinho. e, dentro em bre- solvendo os mais prementes, cer- nacional, devidamente organizado.
a necessidade da sua assistencia material. passada. ve, contamos não mais ver pelas tos de que. ao chegarmos ao fim com principies e rumos traçados,

Coroados de êxito foram O� esforços do Governo - -Sem[)re mereceu o P.;)SW 'ruai; de joinvile o quadro triste de nosso quatrienio, muita coisa e que obedece a uma Chefia Cen-

pois O Mínisterio da Educação e Saúde destinou 350 cor;� I respeito. I que ncs oferece a mendicancia. teremos feito. tr .. l, a quem cabe a palavra de
, tos para o serviço em Santa Catarina,

. I NaS?á plopaga�díil para o úl-: Outros problema, de grande I Nós. dá esta c:onfiança o lran- órdem.

Podemos, portanto, empregar este ano a ímportan- tl!rw pleito municipal manteve-se I I co apOlO que vimos encontrando E 'esta já se pronunciou.iremos
cia dei 63L·:704$00. no terreno doutrinario, Reconhece-,· Bebidas Nacionais e Extran de parte da população de join- ás urnas com o programa-manifes ..

"u" mos que, dentro do que lhe per- geras só NO ville, em todas as suas classes, to do Chefe Nacional e teremos

Lamentamos, entretanto, que representantes da im-, .oitia a situação politica, bastante CAFE' JAVA sem exceção. Ainda agora tive" nosso candidato.

prensa h.ouv��se . si�o desconsiderados, por p.arte de quem l incerta e in.tavel nesse penedo Praça 1 � de Novembro ocos o prazer d� registrar uma 'J(

tem obrigação pnncipua de cumular de gentilezas os ho-,' lue precedeu de perto a recons- Antonio Paschoal prc va, concreta dISSO que lhe es- Es:la"ça-Omens de jornal, ainda mais de que como interpretadores i .itucionelização dos Estados e d«s I' ..

tou dlz�ndo,
do sentimento coletivo, aos jornalistas, compete Explanar o rnunicipios, ela fez o possivel, Poli t Ica & CogItando-se de levantar o te- d

'

d
b�

alcance das monumentais obras, informando ao povo, com; Si não teve a carateriza-la grandes PI'
. censearnento do município, foi ês- e fria ,�O

tod.os os �e�alhes, n�s várias formas, � concretização dos realiz.ôções que [icassen. .". atesta' O "t ICOS se trabalho r"ea!i'l"d.:o com" o con-
Fo i 1"\ r d ' f' _

mais altruisticos anseios da gente barriga-verde, aos vindouros uma administração curso expontaneo de cerca de
do

' gu a_ a

edn �1O_ Caça
"

d 1 ENTRA TEFFE'! 'h " d
· ur una estação e (adIO '''U�

recun a, não teve, lambem, erros qUI ent s pessoas que, numa e·
á d' icid I

' '1.
J

graves que a condenassem. O dr. Agrípa de Fada, quando 011- monstração de patriotismo, se se]! �lgl da peFo sargen�? .

radio-

F
.

"d I f d d 'f' " I
te earamta a orça Pl.luh-a "r

OI condu 1.1 a com uma GllVa- tem, azen o parte a comitiva go· proatl Icaram e prestaram esse a-
A 0, AI

\.o , ••

vel prudencia, que num r reíto vern�men�aI'1 viajava no automove1 bôr sem qualquer Op.us para os
vai ves.

d
.'.

II h
da D1retorla ue Estradas de Rodagem f " I'
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e Justiça, .le recon eCt'mos. I d' "J I d' t d I t·' co res pub ICOS. 1:. e Igno e re' U' A

Q I I

"

1,r1g1.1o pe o L'e.or aql1e a repar 1- •

t f' d
.

b f m 11m� lIi'9C L�n lfrIl!o

:-
ua 0. �osw prllgrollla Ut> çào dr, Haroldo PderIidras, teve essa gls ro o ato � �I em o�se

... l1W /II!' � !".::;l 7I>/rJ

governo munlclpl? enh'siást1ca exclamação ao ver que
a sua gr�nde malOnâ conshtw· morde ti varias p�R"

--No terreno das realizações O veículo desenvolvía grande ve1od- da de Integralistas, muitos qUe sôas en1 Ponta das
jJlátícas propomo·nos a resolver dade: não seacham de qual quer ma-, 'Canas
ainda 'ne<le ano, a questão d� --Entra Teffél neira ligados alJ nosso movi· I

mendici1ncia e de assj�tencia á v�· O SR. DOMINGOS ROCHA, mento. tambem se prontifica- Em a localidade Ponta das
lhice desomparada. Já se acha COMO PEDRA FUN· ram a auxiliar. fazendo-o com Canas. distnto de Cachoeira, do-
transitando nela Ca"'lnara um pro-

DAM ENTAL o mesmo entusiasmo.
.

'It'
. J .

d
[" I:1mgo u ,Imo, na reslcenCI'l o sr.

jeto de lei aprt'sentado pelo nos- Ao chega.r a São Pedro de Alcân-
-E quanto a lJulitica? José Rufo de Souza, registou .se

so vereador Jo,é Koelbel Jr. e tara, ontem, a comitíva governamen- -.De po!itica partidária, não um fáto qUi3 despertou s'�n5óç;o.
que me autoriza a tomar as m - t2.1, O dr. Rel1Jto B�.rbosa disse com cogitamos. A nós só preocupa a Em arrnV'da palestra moro co.
d 't "d

.

t r I'
. f) I

" "

di as 11eCeSSdnclS vara a co"stru mm � f5:,aça e pen! la o segUin e: o Ihca c.�m ( malú :cu n. res daf'uela kcalidade ,<t

d
.

Ih I --Ja que nos eSQ,uecemos de trazer N t d :. ..,. .

:l' ..'
c., avam

ção e D,n paVl. ão para ove L,s d f d t 1 d
o erreuo a m li:, hallvo não

I
reUnJl uS na Tf'sldencla (hqud�

d I I C d
a pe ra un amen a. po eremos sa- ,h ,,� 'd" C --_.' .I',

e esvâ. iQ08. onstrui o este, nar eSf-d falta, Golocando o Domíngos
con ecemos_ cores p ,(h an�s. O· senhor, venflcar.do-se, então,o fito

agora �erão nêle abrigados os vfldadcl- ,,!ue é Rocha no logar e cimentá- nhecemos tao somente o:; mteres-I que pa5s�mos a narrar.

ros nec�ssitados, pode(,do-se en- 1 •••
ses naclOnélis e da população que O sr. Y;rgilio Jesuino Teixei.

COMO SERA' Pt.,GO O
sempre nos ercontrarão entre aque- r", ao observar que um morcêgo

SU BSI 010
les que pugnam pela SUl\ defeza. jazia [lO walho da caSE, pegou·o
T\Jesle sentido, quer o Govêrno tendo-o por mOI to. Sem e60erar

O ceI. GaloU Jor.. dizía ontem, do Estado. quer o da Republica. q'Je o vampilo désse sin�1 de
nema roda: encont rã

' .

I d
--Agora vamos receber o subs!.dio

ra o em nos a mais amp a VI a, apettou-o entre os dedos ce-

conforme a designação dadê. do cada
e leal colabnração. cebcndo. então. fórte mordi+�' em

deputado. Âssim eu, o Domingos Ro- Não conhecuc,-'s, iguabv;nif:, urna dá;; miíos.

cba e () Cid Gonzaga receberemos eD1 côres p.')!itico-p;;., i JJrias (luando' Em l;�erda'de o Ll"'fr'"
.

'1

I
· '''' ,e!!o rei·

peso uruguaio; o :flIarcos Konder" se t.rata. da defeza da\; instituições nicio o vôo. mordendo
�

va:ias
em marcos; c Limongi e o Sf!YÍ0 .

"

nacl',)nal� �ue const:tuel,n nessa pessoa:, G,·ue alí se achavam.
Ferraro, em I i ra; o AltamüIJ, (fi I d I1- b J

�

dOI" A'
tiélC lção e os l]ovê-nos legalmen- O . r Y -.' I' 1

'

, ra; o 0,'.0 e lVelta, o '::.1c1O. .•. "','
• ,.. "6' !O eiXeIra, lipOS

,2, o Alva,ro Catào.emdinheíroda ilha. de te constlLuldos. Na sua defez" nos I fOI medll.ldo, não cOl1se�lu.nd()
Mala; o P�!11o Janz, e:n cob�e"l ,'nr()ntrar�o ft qudqller momento, I as pcs�ôa:s qU\-, alí

se, encon'�av,n�
e aSSlm por dIante. meflno que Lr.hlmvs que susten� matar o feroz tnorcêso.

�

As farinhas
-----------------

- --------

"Cruzerio", Surpresa" e "Sôa Vista"
do MOINHO ]0INYILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração. na qual entram sómente trigos escolhido�,
devem ser élS prefendas.

ft I Não será crea-
Camar. do o ministerio

Municipal da Segurança
RIO. 29-Podemos afirmar

que por enquanto o governo não

cogita àa creaçãl) de um minIs·

teria de Segurança, não tendo
func1amento as noticias até

divulgadas a respeito.

: Reuniu·se ôntem, extraordina
riamente. a C�mar� Municipal
de Florianopolis.
O sr. Luís Beirão, vereador

liberal, apresentou moção de con"

gratulações ao Govêrno pelo lan
çamento da pedre fundamental,
do Leprosário Santa Tereza, �f'n-,
do combalidu pelo vereador S.
gado de Oliveira, s:ue felizmente
falou sómente eu seu nome. por
que os seus companheiros da
oposição discordaram do seu pon
t�de-vista.

Teve a acompaDha�lo nessa

«triste figura» o vereador Juca
Moellmann.

��nsta �ue o sr. Salgado de

I, RIO, 2?, - - Foi aberl�� na pa< ta da 1,. j;.JÇ&O um c. (-

?,<?�lve�ra vai encerrar as 3IJaS ca- dto de tres m:í contos par;:: (3 nC�liistrução O?S esirad 'fi
,·llllllanas falaado mal dê!e meEmo., de ferro de Santa Catarina.'

Para � Velj�n"�tj�lraç�tRla " ��Ji i � i';' .. � u U Q.��

de vias
Santa

de
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�

I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A n'\ZF..Tt\ florianopolis-30-7-1936
------------.---------------------------------------------�----------------------�-----------------
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3eu povo, numa eloquente compre

ensão õernocrotlco
�� tenacidade hor.rada e o labor constan

te do govêrno catarinense satisfazendo, ple
namente, os anseios da coletividade barriga
'lerade. os PRODUTOS EXPORTADOS ATINGIRAM NO r,lESMO PERIODO OS VALORES OF ICIAIS INDICADOS

NESTE QUADRO:

Continuação

r�xtr::J[ml ';;: ql,,;n'lS trechos r: os publicamos a seguir da
�'<

I •

e; e p"" ;l!0i :':i mensagem apresentada ao Poder
·",;�i'.r", jJf-. 'ustre gc-vernador dr. Nerêu Ramos, nos

!",
o

o. \. C", o

o j'J o ti aba] ho profícuo e o extremado zêlo
',re: {t,) .Jl)�o J1e� .cios públicos, Madeiras (inclusive obras) 8.003:449$000 9.295:197$000 11.688:990$000 13.002:707$000 15.892:456$000

Banha 8.111 :090$000 11.796:358$000 8.226:514$000 11.791 :706$000 14.676:727$000
Tecidos (inclusive artefátos) 8.132:682$000 7.453:864$000 9.672: 154$000 11.071 :023$000 11.239: 146$000
Indústria animal (gado) 5.668:279$000 3.253:350$000 5.283:500$000 8.679:740$000 8.707:500$000
Arroz 2.009:604$000 2.478:973$000 3.8.23:465$000 4.112:751 $000 5.269:518$000
Manteiga 3.177:400$000 3.313:524$]00 4.297:980$000 4.753:006$000 4.295:422$000
Erva mate 15.496:797$000 15.444:087$000 10.507: 180$000 7.914:383$000 4.126:008$000

Nã,; !, h ;, d:zl'r, (.0:1), p�ecisão da.sit.uação econormca do Farinha de trigo 1.858:678$000 2.595:330$000 2.298:458$000 2.527:027$000 3.341:394$000
E'ira o. à i ,rí:& de;; aJjar-:lho técnico que cuidadosamente lhe acom- Queijo e nata 1.707 :511 $000 1.603:459$000 1.719:045$ono ,'2.283: 179$000 2.328:017$000
pé.nL. c e orer JE os movimentos. Açúcar 155:922$000 334:693$000 1.455:265$000 1.917 :438:f\OOO 2.047:982$0000

Não haverá, todavia. exagêro em se afiançar, em face dos Farinha de mandioca 1.940:957$000 5.208:596$000 4.333:802$000 3.428887$COO 1.903:608$000
daa('J r.:O:lgldos pelas repartições fiscais, que ela é francamente aus- feijão 697:308$OUO 1.044: 176$000 2.254:099$000 1.843 :453$000 1.835:394$000
piciosa. Alfafa 1.248:331 $000 962:316$000 1.619:015$000 1. 581 :534$000 1.730:009$')00

Vau se expandindo com vigôr e firmeza as fôrças vivas Prado suinos (excéto banha e couro) 1.6 tO:80 I $000 1.694:590$000 1.157:798$000 1.242:754$000 1.366:623$000
do �·.;h.-i Indicc patente e irrecusavel de energias novas que se de- Couros e sólas 1.053:293$000 689:464$000 851 ;797$000 1.193:576$000 1.305:499$00í)
Sê .: -.: !�, v .ura, nas. j�dústrias e DO cO?lércio, é a produção que Papel e papelão 1.542:206$000 1.613:277 .,))000 1.594:852$000 1.452:4:Q$000 1.280:571 $000
m',r' "I'. s ua qu. "jtlade, na sua variedade e na sua circulação, Cigarros cizarrilhos e charutos 9 j2: 122$000 1.239:914$003 1.227:288$000 1.294:331 $000 1.228:308$000

\. ",(' ""'di d" exporta-ao que, em i 926, foi de ... Vinhos'
b

138:316$000 205:315$000 380:45 J $000 512:093$0�)0 I. 176:942$000
5 J:� l�',�;,,:'i pc '�,I) ,"<\%ad" 'c -Lvou a 99:125:127$600, Fumo em córda e em folha 1.134:915$000 641:918$003 823:215$000 862:506$000 1.159:616$000

• ) e.; 4:,23): 157$�OO f. cl� i 934.
_ _

Polvilho e tapióca 181 :693$000 707:690$000 1.362:519$00J 1 085:99Z$00J 954;970$000
N�. "ueendt:m e3te';i1g,\: :lOS o carvao, quenao paga Cêra animal 409:315$000 317:782$000 454:115$000 739:398$000 297:041$000
Je q J .e· a', lo <I E�, �,e do qual, em 1935, se Velas 693:493$000 855:732$800 784:240$000 718:789$000 653:956$000

1 j f,:t.\ '. I'
I

'\', :"1' .ie 8928:780$00(}. Fosíoros em caixinhas 184:444$000 816:228$000 666:142$000 721 :J26$000 639:600$000
O"''''iS I ,» 'U ;'i' alio (',Ac:C I E ns.or teria sido a ex .. Celuloide-pentes e travessas 7:935$000 3:960$000 27:684$000 156:924$000 338: 199$500

':.:5.0 ,l,-, '1 ) r.ecsa l'queza catanne.se, si lhe não escasseassem Celuloide-outros artcfátos ' $ $ 1550$000 16:177$000 164:751$500
\,.' l\� ijo·:hi10rte. Camarões 267:906$000 186:210$000 526:690$000 513:734$000 495:617$000
C0Jn lt",h () rio ("�,'và(), o v:"l 'f "ficial dil exportação f.)j Milho e.n grão 431 :860$000 402:534$000 397:673$000 791 :537$000 417 :615$000

3'1 ;!...! ,)7 ,:J )),"; s. ssando em 9.0 J5.797$800, a de Prégos 422:030$000 379:7 iO$OOO 263:633$000 414:482$000 349:358$000
Café chumbado 1.056:740$000 173:730$000 260:861$000 279:042$000 332:373$OJO
Lentilhas I: 11 0$000 6:882$000 20:782$000 127:932$000 324:630$000

De·n. nstrarn os números alinhados nesse, dois quadros que, Pomada Minancora 80:200$000 145:900$000 I 24:800$00J J 82:450$000 289:400$000
e .. " ,(:'la�ão é; 1934, bUlI\'(;-tIl t 935: Cebolas 56:978$000 64:369$000 34: 133$000 146:553$000 230:638$000

a) aumento ns o!ilantid.ade e no valor uhcial d�s seguintes �ro� Crina vegetal 133:614$000 138:753$000 163:917$000 135:223$000 222:290$000
dútos exportados: madeira. tecidos, gado, arroz, [arinha de tngo, Peixe 67:033$000 63: 174$000 91 :051 $000 71 :456$QOO 196:683$000
queijo e nata, açúcar, alfafa, produtos suinos (exceto a ban[,a), Bananas 77:408$000 147:105$000 169:550$000 166:842$000 183:745$000
couros e solas, vinhos, fumo em corda e em Iolha, café chumbado, Escôvas para dentes 108:557$000 138:684$000 127:284$000 222:916$000 179:592$000
lentilhas, cebolas, erma veg-tal, bananas, celulóide (pentes e traves- Mél de abelhas 67:745$000 85:761 $000 98:492$000 153:390$000 169:878$000
sas), artefatos, mmancora e peixe; 1 Dextrina -47:338$000 38:924$000 72:244$000 222:846$000 161 :953$OGO

b) diminuição na quantidade e aumento no valor da banha. Ovos 105:499$000 112: 176$000 145:848$000 176:472$000 159:435$000
mel e cêra animal.

. . . Aguardente 55:790$000 82:529$000 265:691$000 216:382$000 145:155$000
c) aumento na quantidade e decrescimo no valor do fel- Tanino 364:�83$000 309:193$000 237:241$000 143:871$000 117:048$000

j".l, papel, papelão e cam-rõ-s; -------------.----------------

d) (\�(;[,' 6ciff,n n., 'luôrltidad·� e no vdor da manteiga, erva-

T'1é1t� fdL lh:� �e n j,il'i,oc', cigarros. Cigarrilhas e charutos, polvi
Ih,} "> ta;'loc,: L;)"í os, rmlho, pregos, dextrina, ovos, aguardente,
t,t:l no, velas e \":">CÔ"Cl3 de dentes.

Mostrar;� ai:lda os algarismos:
J) que no quinquênio seguiram sempre curva ascencional,

,fi", "1Ijal.tirladc: com •. no valor, êstes produtos: madeira, arroz, açúcar,
vinhos e lentilhas:

2) que 11 erva, a mandioca e o tanino seguiram linha in-

Produtos 1931 1932 1933 1934 1935

::11 UAÇÃO ECONOMICA

o quadro que segue discrimina os valores oficiais da ex

por ição para o interior e para o exterior:
Resalta dêsses dados estatísticos o aumento da exportação

pf'r ... o inter.or e a sua diminuição para o exterior.
Está a explicação do fáto em circunstâncias várias, entre

<15 'luais é preciso não esquecer o protecionismo com que, através de
bar-erras aduaneiras, vai cada Nação defedendo e amparando a sua

produção. ICumpre-nos, por isso mesmo, aperfeiçoar e selecionar o pro
dlít" par? ..assim lhe facilitar a aquisição nos mercados consumido-
7, � A.' :;1'l.�S da quantidade. a qualidade, do prodúto. E' o meio
• o, :--:nquistar mercados.

Os nossos melhores compradores foram no exterior a Ar-

g"'ilrina, a Alemanha, o Chile e o Uruguai, como abaixo se com- Farinha de trigo-A exportação desse produto aumentou Ipr('va: no último ano em 1.168.420 quilos e encaminhou-se para os se-

guintes Estados:
����,��������������������

�t\I�OS I INTERIOR· I EXTERiOR
--------------------

DESTINO EXPORTAÇAO EXPEDIENTE TOTAL

Argentina
Chile
Uruguaí
Estados Unidos
Alemanha
Austria
Belgica
França
Grecia
Espanha
Holanda
Inglaterra
Italia
Polonia
Portugal
Africa do Sul

7.339:230$300
948:617$600
370:465$900
234:638$000

1.250:473$500
!5:000$00o

326:843$600
I u4:275$300
3:600$000
3:000$000

243:981 $500
121 :956$000
8:292$000

$
15:000$000
5:629$200

10.991 :002$900 I

8�946�000 I
"

15:608$400
130: 128$400

$
$
$
$
$
'$
$

13:365$000
120$800

15:000$000
16:687$400

199:856$000

7.348: 176$300
9-l8:617$600
370:465$900 ;_

250:246$400
1.380:601$900

15:000$000
326:843$600
104:274$300
3:600$000
3:000$00)

243:981$500
121 :956$000
21 :657$000

120$800
30:000$000
22:316$600

11.190:858$900

»

O plantio do trigo deve ser energicamente incentivado em '(
nos�o Estado. Nisso está afincadall1ente empenhado I) meu govêr;lO.

I As nessas terras se prestam admirav�!mente á cult::ra d,!ssa gra!ni�

1· oea clt:: consumo certo e seguIO no próprio país.
Continúa

Ceará 23.600 »

Espirito Santo 4.400 »

São Paulo 1.540 »

Rio de JaD�iro 90 �.

TOTAL 4.774.134TOTAL
Paraná
Paraíba
Alagôas
Pará
Baía
Rio Gra.lde do Norte
Pernaombuco
Sergipe
Mar�nhão

3.774.324
274560
226.200
115.260
105.400
81.680
72.600
57.640
36.840

»

»

i

!

11 ! :-;5.677 n01'i-400119.489:748$300 75.166:749$7001i ;:' ; ?,4- \' � �"�\��$,:9,� 118.���:�; O$�OO 82.�63:�92$900
, , •

" :'h.$ ·lu" ,1 3., ).�I! •• I 9$,�.OO i 85. J 79 . .l00$700 J

i .•,,: :JLh i CO

I
i 3 .,�05 666$70�,! 94.866:979$800 I

I (:n.961:258$/00 1I.l�O:858$9001 99.152:127$60�j

»

»

»

»

»

J ...

i'
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA t-'OSTAL No·YI5 Endereço Telegr. 'II�STITUTO"

I
I ..

decreta N. 2 de II de Janeiro

de 1928

Aprovado p91a ,Govêrna do Es

tada de Santa Catharina por

I
.;

I
,.

��
I, ,

I I
J .�

Orgão official para o. co-o-

trote da producção e ex-

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

. l .': Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atentae bem!
D

I I
I Agencia Moderna dê Pu·· •

blicações, com séde em São Paulo:
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112

Formídaveis lorlelol proprlol, Ir'l vezel
por I.mana, Iodas ai .egun
dai, lerçal e I,xlas-felral,i

fi Extração com global de er'llal.

A max I. n:::. Ilsu.a honestidade, pail, OI lar-
1.lu� ;ilo pr.a�nclados pelo povo.

-- .'- ---.-..-.--�-...-._-_._._._-._. -_.-",___<..�-__,

o
todol 08 Eatadol !Apenlelr Sub-Agentel 8 Reguladores de Avulaa rim

,., Bra811, 110" Uruguai e nal prlnc:lpais praças estrangeiras.

AgentesIem Florianopolis:

Campos Lobo & Cía.

Gazeta IncJica: A GAZETA
.- -

== 1!"

DIARIO INDEPENDENTE
Redalor-S�cretarlo:

I Osryn Costa
I x
: Colaboraoc=lo
! ...-t l. .....�

Mllo será devoll)ido o ori�inal
publicado tt.u não.

O conwifo expresso em arii

'o de eoilaboração, mesmo soli:
cilada, não implica frr. respon
sabilidade ou endõsso 1)0' parte
da Redação.

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

A COI respondencia, bem com.

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Du etor-Ge
rente Jair" CéilHmio.

R8daçàt: j Admnlsli"lçlO'
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

(

A GAZETA=-PtorlinopoTs
-,_ .... """O�· .. �_ 'C_ ...,....=== .. "".,\-"'''- ,-,.,�-�.,---" .. � ,

, .....,.,. ..,._.. ." ·"w·,· ,-.........,. •.-,. ,-,,,",,,,,,,,. 7,",,'.' ".,' .._.,.._._ •• --�
• ...".,� ,',_ ".� . " " .".. .. --�.

-'"". -�.-,� • ....

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

:=��AVAVAVA_�������������V..e&����:!�;.,d�.;�� C
,.f

m a r e di � �
- - r:'f!

t"'\j

1\/latri2:: FL.ORIANOPOL.IS (�
FI'll·aes em· Slurnenau ..Joinville Sao Francisco Lagune '_agea �
.'. Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��

FAZEN�A;oÇãO de

FERRAsOEel"'lSC.. Çao de MACHsINeASc: çi.',!íQ de S·�.�.'Fazendas naclonaes e extrange'ras para terno!, :�
Morins e Algodões Machinas de beneJiciar madeira \

Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanicas �, 'l
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoei. .:«

'"

i1
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: c: ados, "�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. {��Lnha para coser e sergír Pavões e Camas J ocomoveís, Motores de esplcsão, vloto "es r�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- electricos

�""fSabonetes e Perfumarias res Material em geral para ransmís ,�( s: i':m; •

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de califa e lona \

Cortinas e Cortinados Tintas a aleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes I'Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço merhanico
� Deposítaríos dos aíarnados Conservas nacional e extrangeiras Pneornaticos e camaras de ar GOODYER �'

� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �� Empreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"--vapores "Cart Hoepcke" "Anna" e Max., �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria' _, Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

. �
.�N'AVAVAVL'��� �������������VÂ��Â��:

I J b- 'l)I1ut: de
•

Ouro Freto

• II, 7()' - I hOJtP' 1277. -'-'

I Caix 1 Postal, 110.

.. I [;r. f'edro àe Moura Ferro I
°I
It Advogado
O Rtf&! Trajano, rr 1 sobrado

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

O����....---- - '-. -�.:--=--_··�••G����. ADVOGADO

........... ----�". ��••OO.."., Rua TrajaRo, 2 (sob:)

I
""' ..."" Fone 1325-Ater•de cha-

:Companhia "Alliança da Bahía"! \ mados para o interior.

� 4'
-

• Dr Adebal R

= FUNDADA EM 1870 : da Silva
.

! 'Seguros Terrestes e Marítimos I.
Advogado

• V.
:\ua Co ns. Mafra, 10 (sob.)

a lncontestavelrne.nte a PRIMEIRA cío Brasil G Fones 1631 e 1290
• •
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 41.000:000$000
RECEIT AEM 1935 19.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS i 4,161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935.l[2.717.044:063$157
SINISTROSIPAGOS EM 1935

�

4.280:552$970

CLINICAS DO DR. ARTUJ�
PEREIRA E OLlVrIRA

Chefe do Labcrat -no (Ia

Diretoria de H;)!lene do
Edado.

"

Partos - Molestias de loinvile-Xav:er Schenk
Senh(/ras e

Curso de es�r.eial;lação (00 Lages-H'1ssall;f, Nevl.'.s
Molestias de crianças raactroriologia no LaD. de Laguna-fr;).: u�co Chagas Ma-

Saude Pública do Rio de chac_,
• Dlrelor da Maternidade Janeiro Mafra-Pof..wi1ío Claudio

e G Medico do HOlpital E Nova Tr€lik" -J :.0 JI),,� Archo
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • x�cuta analises para eluci- Orleans--L";!!" .. 'Via'os
� . TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFlC� ALLJAlvÇA Ct (Curso de efpecíaJização em ação ddíagnosticos Porto Uniãe,.. J Imr inio Milca
• •

molestias de senh(ras) ---------- Rio do Sul A{jS'idt's Melo

,.: Escritórios em Laguna e Itajaí _ "tende rla Mate;ridad� Deseja concfi'�'": 'SãoJosé-' ,(j�t '21; a Vaz
� D ôH� (\<; 8 i :: da manhã seu 1�6.dí,,? F-·'i�('ur[!o�:. Francis ".', '. :n' t,�()CTr:,Se9
&:$ SLJb ..Agentes em Bh.Jme,......�·u €. L agEs'''' � ''''; (.,nsultonn: SI. BOllwn, á lua Feli '.

Sa)jlJaqu'\1
.

� ·à( 'alma

��� . G ANITA GARIBALDI, 49 Schmidt n. .t ( (1 ( ({; t�l iij�CaS--(h:'cllct Kamos

�••��.�ii·�c�j=-�=___:_,�.------�G••••OO.G. �......__-. namente satisfeito.
., '.

u arão�-I"Q')ui F8l8I:Q

A
f'

d
.

Civo�a \DS

I Accacio WJir..u-\

á rua

Agenles·"cCí r�8pcmfentel
lorto Alegre - Dr. Aplomc.

Rouini
Curitiba-Petrarca Callado

•

lei ra tem seu escrlp-

Ex·chde da clínica do HOI'F
tal de Nürnberg, (Professe

1 Indórg
Burkhardt e 1.DrofessorErwin Kre.:ter.)

I t" ••••
.

"'�rl' <l'1�i'i,;áa Eh' . �J.Sr"i,�J
I

- ...... ..,. ii �.".·t u -

1 geral
alta cirurgia, ginaecoloc -. (dl.>
enças elas senhoras) '! partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO·--Ru3 Tr�
ano N. J e das i o as J 2 c

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N. 26

TELEF. I. J 3 I

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguã+jaíme \Vendhaus..
Anitapolis-Anibai Paea
�ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Ce.mpos
Blumenau- r/Iartímano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoirrhas=-l'edro Torres
Cruzelro=-Oos'L Pereira
Curitibanos -Ej..;�.i;no Rosa
Crescüsno - Oil1orah Alves

Caminha

,. �. ' ·1 •

() 1. '.1: llJvogana

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

._ , .
�

. .1 , • ,;.,_L

R�,iJência: :Rua Visconde
de Ouro 'Prelo n' 57

FONE-1524
LABORATORIO DE"

ANALISES

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crian
ças e adultos

Consutas diariameule das
4 horas em dianie

Consultório: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CAZETA Florianopolis-30-7-1936

Elega�tes e lindamente padronadas
e abundante stock

Artigos

Por comunicação particular. es-I
tarnos unilormados de que o

«out-I'rigger». tipo olimpico, mandando

c?nstruir en� Berl:�l: !J�ra aguar-I
mção catannense, }a Ioi entregue Iaos remadores, que nele tê:n se

exercitado com gr:nde '!'!!pcoveito'l
Os aa'IC�1aSI

-,

no Rio
RIO, 28 -Tiveram concor

tíd) desembarque, os jogadores
gaúchos, que vem enlreutar os

paulistas ,na terceira da melhor
das tiês, em encontro final do

Campeonato Bra�ileiró de Fute
ból.

Com o Canadá o

Brasil jogará umal"partida de basketM
bali

BERLIM, 29-Foi efetuado
ôntem o so(teio entre 23 naçôes
participantes do torneio olimpico I
de basket-ball, cujos primeiros I

jogos �erão disputados a 7 de

àgosto próxÍmo A delegação do
Chile enfrentará a Turquia, en

quanto que o llerú terá por ad-
I

versario a equipe d0 Egito,. O

Uruguaí jogará contra a L tonia

enquanto que o Brasil enfrentará
o Canadá. O Mexico disputará
o seu Plimeiro match com a Bel�

gica e a Espanha com os t stados
Unidos. Os chinêses, que duran
te o treino realizado ôntem cau

l;ar8ffi admiração geral pela �ua

agilidade, lutarão contra os japo-
nêses.

Confiantes na vitória

RIO, 29-0s jogadores gaú
chos mostram· se confiantes ria VI

toria de domingo sôbJe os PélU
listas.

O chefe da missão, interrogado
pelos jornalistas, declarrm o �que
não pensa modificar o quadro,
entrando em campo tal como fez
em S. Paulo.

A imprensa está se ocupando
do próximo encontro entre pau
listas e gaúchos, falando-sé na

possibilidade· ete uma quarta par
tida, estando as opiniões dividi
das.

A China jogará con

tra a Inglaterra '

LONDRES. 29�A prim�j
ra equipe olimpica partuá aesto
capital hoje de tarde, estando in
cluída na mesma a equipe de fu

tebol, que jogará contra o team

chinês. Os componentes feminino
só partirão de !_'ondres amanhã

5

roupas para crianças, possuindo variad issimo

o

EDlFICIO LA PORTA FLORiANOPOLIS

para homens na casa A CAPITAL, nas duas esquluas da rua Conselheiro Mafra com a Trajano

_,,--ililãi---;;.------------;;:=--;.:.;;;;:;;;;.;;;;;;;;;;;,""......;;;_����'�..;'"'��'���n�"-�.��'�-��ã;;_�
.. iiiiiiiiiii__iõ.�-iiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiii---_....._�- ......,,",;;;;u=__�míiü;;;r__iiiiiiiD,�

�es�ortus �-''--�"."_':"--,e��:·-' ......

·""=.,�M'\-ENSAIS
ia

trradraçào d�'(;�'ncursos ij:'diínente ..se bem
u r'" P'F<EM�OS

.-

A guarnição catart- A Roma Quando se está fraco é cer-

d d UM lt CAS'A p Il RA voeE Acha-se aberta a inscrição to ouvir de toda a 1!t.l1tC: ali-
nenS3 e n.",osse . {J I f""\ h"'\ d d

.
�

I
aos concursos a cac eira mente-se melhor c ficará for-

novo barco ECONOivUA CAPITALIZAÇÃO
A Ed.1ção d, R)[T;a 2. R O. de Pedagogia, Frá'ic<1 peca- CCOOPER!\ÇAO 31 13 k 9635

'

d ' te. orno) porém, ali-nentar-
,m. , ,c_ , ma iara, �ogic�, Psj�ol?g\a C::'er�1 e se bem, sem ter acetite C:_l

I hoje,
ás 20,20 horas, o seguinte infantil), Psicologia aplic. ii ouando não s, diLTP'rC" bem?

programa: d
- , t'f' d I �,

e ucaçao, o .ns I mo e Encontram-r, , ne-tas condi-«Anúncio em italiano, espa- Ed
-

d I- C 1
, I A

. uc.açao es:a ap..a e.3 lçõ.�'" mutas ;WJ:::'laf, f'"acas e
nno e português, cade.lra da Escola Normal .dO

I
anern cas qu. não . ó.íem su-Marcha Real e GioVinezza. I t t t d Lns I.U o e age,s---icr.t:elr,a pre-af+uentar-se devido á Ial-Noticiário em italiano. d t t t

I
c.a erra: !na.ema .ca, a�; me- t1 fie acido c 'or.drco no suco

i . �émSr'1lS"ã() da E. I. A. R tica, algeora e geometria. g"suco,
:';l-NF{O)mN�,cdoe umCCONC�RTdO Corrigindo esta deficiencia
__ 1. onversaçao e

,E S, d' P f MARIA-I SUfr!e lfl2;O a vontade de co-
. . o ena or I'Of .

: O O' AMELíO: O Direiic I ii II ...
.

P-� dl1��r é� CO!1(.OI11I;'ll1t��ente, a

e não .Jll'bifrio I !'tUma c r��� nT� ':r'�!a() t<lul c. �)\�rte ta. �"_n-
i CE' esta a quarta E" última con-]� -=H�'_ --

"·ll:�dllC::1tê os r:'e�' :0:<' receita-
lerê.cia de cíclo o 1)rreiio ao

vam O aCld0 ,clondlCo �I�l .go-
!/npcrio. O Senador D' AME- arreb 3tada tas, O que tornava diticil e

.

L 10, cuja especial competência PO r urna desagrada vel o !:V:;d U;'O.
,

I' I', h' -�,

gu I' .� Encontram-se 3aorét nas
em matena co o-na e reCOI: eci- .o :;;;I

f
�. .b, •

C!' nas fedas internacionais, foi .' rm8C;,J.S os COllli"H!miuOS aa

f' rgHlradu na Eritr,'a ccui ando- TF\!:.NTO, 28-Perto da vila', ::d�;a' Bayer es?er:jalm�nte
. ..

d L
. indicad 'S "'_lf" ta:s ç.. 'Q'ue"asda {rp.nl7a ão j d;uer'a nó- "I�'Hla L us-rna, uma

cnança,
.. l':" li. í;'u. "." '''.II�l o

(iU, ';,; cclt/IHa; foi m;jl" tdck d; U�'l ano de idade foi arrebata- ;;or !TlSuflCICnCla altmentar_ou
[I • l:' f es ente ;, C, n ls"ão·i pt!" ur.na aguia gigantesca. di-, c�usad:1s por pertu;baçoes

• id as CoJigos Entrt:_" e Dlfel- unte dos olhos de seus pai� im'l
dlgc.st! c/as.

, .. Gerd de '\1ml>krio das Co- potentes para salvá-la. O Acido!-Pepsina tem ain-

'lias, oc',lpar.d.. varies outro�
da a ':ao Lagem de aS30::iar a

,

'd I (ler"ina ao acido clorídrico,,h pÜ!tcntlsS1ITiOS c.qrgas e cara- -

..11). t\'� gu<:..i rt'sulté'n.jo ldtl beneficiorefor-
, , 'DI, TL?llün, 1.) .� .' '--

Ti' ehos d-: rom�nças cf'nhe- I F:3 !'::> ..?/. ba id ç2111�nto da� suas proprieda-
(ic ai lftterpretadas �ela wpranc

dr:s à:gest:vas.
, /l ugusta Qua. l nta.

I

I
Clin;ci) i\/í (l��a.. Do�nças �OO- C. B',,-,�-��-.-t-�-.-s-'Notluáno eu' ef panbci e por'

I Cc CO ",>\'Ç;c - '\J ,I\..·n.""" d �9

I · .

tt:guês. Marcha Réal e Gievi- Consult. ..R joào Pint::-, 13 p reJ U iZO
nezzd. Te)Pfnue. : ,95

Dr. Pedro de Moura Ferro.
Advo�ü,-,0

ua Traiano n, I (50hrado)
� ��__'_FTS_tl.o......._·,_.;,i.i�,:,.,·..__--------I----..iI!SE-....&t�lIL....,#""',--�i I

w==;,:;;-...y;;m:--'?""m'5"IÊ. ����v.;&;;;�m;>F"i��,�_,2 j � �

1:11 F.� sta de BO!T'l ,Jesus de IIi Iguápe

I' Nor-l"lea.-,do.�
o navio motor São Paulo fará o tr3!1Sporte de I' I eg&·... ri'Jão

, 'omei, t S ; ara a tradicional fe:;ta d'� I[:�át)e: saí,�·· ...".- v

� do dt! Itajaí a 30 de Julho. .;� I ["li rn:l,ç,\do, :n'Ll'i'1ancT! , o

�' Os illkressados deVêrã J reser, ar, ql1anÍ\, 3n- III
sr. Tc.._do!'ndo .pere;�u para e�e{-

I te� as SJas pa'3Sagens. cc (1 ("r;.: \ d E�I_;l";:,,� de 1-::lZ

5
Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí. I I �(t_ �(de .do _ munic��)i� ,Jp' ��í)L�

_ .. _ I �;,,''''!l
;
�-"F: '11!1'l. ;,:h�rü lr-'n["da

"_ao , :ui ' =' --�""&L_O 'LF'AI \'�-'A'-' , I"•__.... "'1_ ...._

-II'
.

'1
'

• 1 tU.cH!.,�� 0'",!n.
.

I te. de«Jo'w �e.'�soso», t..,lrdto.Casa de Diversões . Pr"ço dI> oc<wdo.
, 1

--------� l"e�ta redação prestam-se a' s

Fam i I ia res ! � 'nh, fl S cc,. �L!��r'� infornl��ç)' �.

-_-----_ .... -- I�
VIsp:.:....r,a If""l1rJ"';:;;í-L�; � I ��_>,,,,�tv�S ��

'Iil

i � ;Ji"" r (;1\
I

Novo plano proletario da

"Carteira Previsora do
Lal'D"

Autorizada e legalizada pelo Bouêrno Pederal, õe ccõrüo com

o Der. 24.503, de 1934 (Carta Patente n. o)

COUPON:") para Bonificaçõe.; J� CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (últimos '

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha O' valor do contrato

Mensalídades

pera urna casa de 5:000$080
» » »)) 1 0;000$000
» ,. ,.,. 20:000$000
» ,. ,.» 25:000$OUO

11$000
22$000
44$000
55$000

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo _ Coletivo, trimestralmente, depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLANO, O CAPITAL NUNCA PRE-
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi·
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, &erão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
�ua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

Angelo M. La POIl"ta Bt eis'.

Um cepo sujo? Nunca! O
Snr. nunca se utilizará de

um copo que'não esteja bem
limpo!
O seu apparelho renal tam
bem fica sujo, em conse

quencia das impurezas que

nelle se vão accumulando;
e desse apparelho o Snr. se

"utiliza" diariamente, a

todos os instantes, para a

manutenção da sua saúde
e da sua vida.

Se elle está sujo, cumpre
, limpaI-o'; tOl'!lando HlSLr\lI

TOL da Casa "Bayer" que

é o melhor dos desinfec-
tantes dos rins 'e das vias

renaes.

Os comprimidos <.lc HELi,H·
TOL temam-se fa6hn�nt<;;:
dissclvidos em agua com

assucar, constitu:ndo uma

saborosa límonada.

�

OOR ? RESF

CA CARDOSO

._._---- ------

RiO, 29-Foram calcuh:ios
em 600 contoo, os prejuilOs da
firma doi A Capital em conse

quencia do incer;dio que durou
"té esta mud, ugadlt, qua�i atin'J.io
< o enormes pwporçõ:;s devido á
falta dogU3 que só chegou meia
hra cIepo;� do inicio do 5101stro.

[OTl 'v/fas:
da'; I:' hortls em diante

Cobrança feité;l por genti� senhorinhas. Fiscalizado
'pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vi.r-;pora Imperial país, nele
encontrâreis grandes vantagens. confôrto, honesti
dade e ambi�llte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

prl';':lSi;;�)n,�"-.tI, '0.$ • .;J''',- � �

o·Of".,jl ��' d_.,' ., S1...,." \,;
o MAIOi-� E MELHOR CE.NTRO DE DIVEf<SÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS Inscrevnam -l\e para o cor�cur�

50 da cadeil a de Rendas e Bor·
dados, da Escola Profi,�ional Fe�

minina, de�ta Ca!)ital, o qual se

realizará no dia 5 de Agosto, as

sras.:

IRma
Gualberto, Maria Anto

nia Carvalho, Helena Ric:ha,rcl,
Casemira Kodszycki, lima Cabra!
Machado e Gervasia de Andrade

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiãiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-Carvalho,

o

-I
ce

,."
A C'f. AO� r'

'
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?
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HENDAYA, 29"-Nas primeiras horas da ma
nhã de hoje, a" estação de radio de Burgos ci
dade que se encontra em poder dos insur
rectos, transmitiu urna sensacional mensagem
dizer')oo que "segundo noticias recebidas ern Burgos" era passivei se tirar a con

c�u�::;,r.(:_) ,"�e que as tropas do governo e a guarda civil em Madrid tinham se amoti-
r"SfJt ··:,..,.1....lp�r'do o Ministerio dos Transportes e o Banco de Espenha.

rob� e Barcelona trabalhadores corno parte integral das forças nacionais. As bri- que foram nomeados altos comissarios do povo para as força
. gadas operarias encontram-se atualmente dirigidas por uma cernis- operarias. Esse comité deverá fiscali:ar a atuação de todos IJ

de Barcelona di- são em que se acham os srs. Largo Caballero e Roberto Diaz oficiais do erercito espanhol.
---------------------------------------------

·�f.RP1Gr\lAN, 29-Fugitivos chegados
li,<.,n .,w"

.-

,.'.- ! ...�.,li:·��ãll n ..quels cidade
• �

I I.. ).e varias casas foram colocad « atiradores
,

. _:' ,,,' de ext-ema esquerda pwsseguem �istematlca
;. i.)j'�. ") -str-: idora,

0, "TI:)'�:; e documentos dos aderentes dos partidos da
,

. "d bli
.

d,I '; ur.a os nas ruas e pu icamente queima os.

S;::�undo esses relatos, todas as igrejas de Barcelona, com

excepção da Catedral. teriam sido destruidas.
Desde domingo que não ha mais fumo em Barcelona.
As comunicações teleíonicas entre a Espanha e a França

ainda não foram restabelecidas.
O comité de administração do Departamento do Traba

lho de Perpignan enviou uma carta ao ministro do Interior da
F: '�nça, exigindo-lhe que impeça ao lider católico Gil Robles de
diflgir da França os insurrectos contra o povo espanhol.

A carta exige que Gil Robles seja reconduzida á fronteira
ou internado longe da fronteira espanhola.

LISBOA, 29-Segundo noticias procedentes de Madri'],
r. CGllw·mt.- de Jesus teria cassado a se chamar «Casa de Maximo
GNki,,,

.

Nossa A GAZETAVida
fi ii

AHIVERsARI05

Faz anos hoje o menino Car
los Mareio. filho do sr. Hercilio
Costa.

o o v oo :z DvA
FLORIANOPOLl5, Quinta-feira, 30 de Julho de 1936

\niversaria-se hoje a

nha Leonor Coelho.
senhori-

CARTAZES
DO DIA

CINES COROADOS
Evadiu-se da Peniten
ciaria da Pedra William Pc.well, o homem

G d
melhor vestido de Hollywood,

fAZEm nHOS HOJE ran e, beija Jean Harlow pela primeira
o menino José, filho do sr,

vez ... no cinema, em Tentação
professor Alfredo Xavier Vieira, dos outros, o filme que o lm-

inspetor escolar.
COMAUX IL10 DE perial e o Rex exibe hoje.

(I jovein estudante Jose Ma- UMA L IMA, PER1- respectivamente, ás 5 e 7 e .830
ria de Lourdes; GOBO BANDI""',O horas.

a exma. sra. d. Lidia, esposa
Na madrugada de hoje, tenç�o, P�rcinio B_ispo de William Pewell, esse galã ele-

do sr. José de Souza Nobrega; altas horas da noite, um sen- Sant Ana Já cumpna a sua gantissimo nunca aparecera ao

a exma. sra. d. Rute Costa tenciado conseguiu evadir-se pena _em �

cubiculo
.

isolado, lado da creatura que é o seu

Bento, esposa do sr. Gruv:no de seu cubiculo na Peníten- determinação essa feita pelo constante flírt, na vida real de

Pereira Bento; daria da Pedra Grande. sr. diretor daquele presidi�. Hollywood: Jean Harlow.
U rn ;."pêlo O jovem Arquimedes Purifica- Esta a primeira noticia que

.

E, esta ma.drugada, Purci- Mas a metro decidiu juntal-os
"h' " f ,,-, � - ,.

'd I d ção: circulou, hoje, na capital. mo conseguIu a sua fuga, num filme, Tentação dos ou-
t;,_/ .... <�" ....\j_'-'" Jí! .... I,,::."'ç,iQ tilf\�' a á popu ação a' .

Guimarães Para bem informarmos, CJm b�r!and?, com lin.telig�n�ia, a tros, para que os fans vissem,
AI.emanha. 'J ('-"Ir dJ _;_.<1".zaçiJ', estranjeua do Parl�do Nacio- O sr, major Jc.ão detalhes minunciosos sôbre a vigilancia da Penltenclaria. através do celuloide, a reprodu-
na! Socielis.e, .", �>',)hb, convida 0:1 seus compatriotas para que

Cabral.
fuga do condenado, a nossa d id r H II

contribuam t ...•1 (..,.:"ti1fl)� para aliviar a precária situação dos ale- fHEI:.Am U�'S
Com o auxilio de uma pe- ç�o e. u.m I í 10 que ,o ywood

U N reportagem se pôs em ação. I' ve diariamente ensaia d
mãis reluziado- Gc1 Espanha, ressaltando que a ouerra Cl·VI·1 da Es- quena una, O conhecido ban-' ...., n o o;

ti r ;:, D L L EI Assim sendo, conseguimos did f' passos para a casa d 1
panha privou do!' ""'t!� bens milhares de alemãis e acentuando que

e aguna cregaram: iane
P
... I O OI, aos poucos, traba- , . .

e qua quer

é necessaric que cheguem diariamente á sua patna numerosos fu- Beesa, Diná Veiga, Migud Abra' Ssabe� que ur�mlo BIspo de lhando na destruição da gra- Ju.�z de coson�s... .

. , '..,. . ã M', I El· A
.

F -

ant Ana, fOI condenado a d d h· I :{!if Este é o íilme mais completo
ginvos cUJa misena e verdadeiramente espantosa e dos quaIs não o, I"ue Ias, ntomo er

�'O d
.

ã I I
e o seu CUvlCU o. canse- d"" J I.

.

se deré saber qual sejd a SUIl situação no futuro. reira André Savio Leopoldo J.
" a�os e pns o ceru ar pe- guindo então esta madru- e ean, a p 'atinum blonde

po era
dos Santos, José PoÍicarpo e Dib I? cnme que, con: outro� pr�- gada, poder fugir, sem que irresis�i�el. . ,

Tomando posições pai a a batalha de- J. Chede. ttcou em Tubarao, assassi-
o menor murmurio se tivesse Wllham Powell vive a fIgura

clsiva nando, um pobre casal de feito ouvir. de promotor de empreitadas spor-
OUTRO� 5?RRTEm velh.os. ,

.

. I Os guardas da Penitenciá- tivas, apaixonado por Harlow.
PARIS. 29- '3egundo 05 últimos comunicados recebidos Em onibus da Auto Viação BISpo de SantoAna, de ln- 'ria, encontraram, na cama

Ja E5iJ!in!1n.
•

...hL"'''I, SevJha e Saragoza continuam a se:: os cen-I Catarinense seguiram: hoje para �ole perversa, fOI quando. em I de Bispo de Sant'Ana, TOU- Baboona
t:-os on);� > ',� ,

" ,.Pr! ..la. dr:: maneira mais encamiçada. o norte do Estado os s�guintes hberda�e, um �os bandidos
pas colocadas de maneira

,

., I
5,. ç.,

.• Jrr,('
!' fo:çl\:S r(b��ldes n�o cor.seguiram tomar palssGag�iros: HertaAHoffmannF, ':'i- que mais a!erronsou a paca- que retratasse o sentenciadu Continúa ainda hoje no cartaz

l\.\-i"lga, i::I, trf'?"'<; "'!�'I!lsta� '\'ilda nao desloraram os rebeldes das ta mmarães. ugusto ana, ta popula�ao do sul 9o.Es- dormindo.. _

do W_oyal, ás 7 112 hora. Este
deB' oui a� j,Il!J",L?ontt'S po.1)!;ões. José Pinto Rezende, Hilda Silva, tado, praticando os mais mo- filme nos mostra um formidavel

N"s mor,7,\llh,'.s '''_'' :li.lrt.C! de Marrlld, tanto as tropas go-
Maria Silva, Carmen Silva, Leo- minaveis crimes. Logo que foi dada a all- caçada nos sertões da Africa fei-

V�; i4d\i:!lIrci" C\:,Il" <!, forças l'ebdde!i tranr.formaram d luta em' poldo Schincher. dr. Os'nar C. .Lo.go que foi, pelo juiz de s�ncia do ban,dido Purcir.io ta pelo famoso casal Johnso�sn's
gu,; '� (�.: po·'ç;,'J, , .... 1,-, -"i:,bos 1,);, lados �e eotripchelrudo. Ribeiro, Carlos Gouvêa, Lelis Direito da comarca de Tu, BISpo de Sant Ana, foram to- para a produção Fax Filme.

Us Cf'j.) "r ")·'5 re:.d:>iJ,)S dilem qlli! as duas partes se A. Assunção e Luís Marroco. barão condenado, foi o céle- madas as providencias ne-

pr�l""'" (Wi:, :. iH� 'fenSiV,j flue venha dec;dir a guerra civil. mISSA
'bre bandido metido em um cessarias para a sua captura, CINE ODEON- Hoje, ás

Emquanto por todo o ruís se desenrolam sangrentas guer- cubiculo da Penitenciaria do estando sendo feitas rigoro' 5, 6 3{4 e 8,30 um bélo filme

ril.viv, (1 .:.q)' ":: �""'iç"_' dê.., tropas dI.) g'.;n(:lal Franco, no sul, Será celebrada no dia 4 de Estado, sob a mais rigorosa sas vigilancias em toda a educativo Coração de Filho.

ainda não se r\�ahl'U' Agosto, terça-feira, na Catedral vigilancia, pois com a sua Ilha, pois, não houve tempo Coração de Filho, aparte o

Aquele !.hefe da rebelião, faJando â imprensa, disse que Metropolitana, ás 7,30 horas, fama de crimes praticados, ainda para que o sentencia- o trl\ba!ho desse garôto formid3-

te<u necessidade absoluta de refopços de Marroco�, afim de que
missa de setimo dia em sufragb não era passiveI que assim do evadido tenha consegui- vel-Jackie Cooper, ao lado de

Ih� seja possivel, então, marchar para Madrid, afim de auxiliar o á alma da inditosa senhorinha não (\contecesse. do ganhar terreno, impossi- Mary Astor, possue um enredo

general Mola. Maria de Lourdes Salomé. Ali, naquela casa de de- bilitando, assim, as autori- tão belo que se recomenda tam-

As m·II·lcl·as de trabalhadores As farinhas dol'MOINHO eJOIt\rVILLE marcas

. dades policiais de captura- bem á juventude.
.

», lo. Vamos transcrever as seguID-

MADRID 29 "CRUZEIRO", "SURPRESA" • "BOA VISTA". tes palavras escritas pela Pr! SI'·
.

•
- O lider socialista Indalecio Prieto foi F' b

.
-

J I
01 a erto ngoroso inque- dente da Comissãn de senhoras

'lomea:lO pe o governo espanhol coronel do exercito nacipnal. sen- não temem concor e 'a E
.

t ã ·t'
Y

r nCI. xpenmen e-as e n o se arre- rI o a respeIto. da Ca,mpllnha pelo Bom CI'nema,

!i�e�5t:e�o�p:ri�m�e=ir:o:p=a�ss�0�p:ar=a�o=r�e=co=n=h��c�im�en�to=.�d�a�s�m�il�ic�ia�s�d�e�P�e�n�d�e�rá�.���������!!!�!����������������!������n�o�R�lo�.!!!�������1
I: MOOIOAOE! ESPORTISTAS\;1 --- ,

O sina alimpicD vos chama! Assisti Amanhá no REX (uniça dia)
um filme sabre a

OL.IMPIADA

Fez anos ôntem a exma. sra.

d. Maria Vicencia Costa, esposa
do sr. Edmundo Costa.

Quatro outros mosteiros parece terem recebido os nomes

!. ".,.{( C.Dellt'co, Robelto Diaz, Lenine e DemitroH.
,", ccr-rté i e ....t t1:> I d,) rê.l'tido ;�o.nunista tenciona exigir

f'�;.,) m .nt.. ('>'���.!' iOda' 1$ igrejas da capital espanhola
,.. [ue ,;'. : .. ;. .

" �:I.·"·'yA,· d,' t)Hl'idv Comunista.

I
•

II cujos jogos se íniciarão depois
. de amanhã, l' de agosto!
Os alojarnentos onde f'carÃo
tamben"\ nos�'··o_;; remadores, R E Xa-;:;. corridas de bí'�;cletas e ,au-'

Ii� � �

t
__

onn

__-o_v__a_i_s_,_e__tRc_. �------ 1
!ll�.'t,���,

EXTRA ,
•,� e. ra"- 'e .... íJ "'1I'"'A� P'RE.,��V �'''1 t:. i;., r""\ •

.
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DE
BEF�LIM .. GRUNAU

Sómente Amanhã noPARATORIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




