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A rrultidão que se comprimia, ôntern,
na �Iarneda "..João Pessôa", para cultuar a
memoria do inolvidavel estadista Hercilio Luz,
constituiu a prova eloquente de que o povo
catarinense soube ser grato.

"

,]'C
i

Realizou-se, ontem, ás 11 horas, na Alameda «João
Pessoa», a entrega da esta tua do saudoso estadista bar
riga-verde Hercilio Luz ao povo catarinense, na pessôa
do ilustre prefeito da capital sr. Olivio Januario de Amo
limo

O orador oficial dr. cid Campos, lêu bélo discur
S(), sendo fartamente aplaudido.

A seguir o dr. Osvaldo Cabral, pronunciou magnifi
ca oração, que impressionou vivamente, pela sua linda
e expressiva íónna.

Falaram, ainda, o dr. Ricarte de Freitas, juiz subs
tituto, em nome do Clube de Regatas «Aldo Luz> e a
sra. d. Beatriz de Souza Brito, em nome da mulher cata
rinense,

Por último, em nome da familia, usou da palavra
° deputado federal dr. Abelardo Luz, que proferiu- como
vida oração,

O áto foi presenciado pelo dr. Nerêu Ramos, go.
vernador do Estado, que se fez acompanhar de suas casas
civil e militar; prefeito de Florianopolis major Olivio Amo
rim; representantes da Assembléia Legislativa, da Guarni
ção Federal, do 14 B. c., da Força Pública, Capitão dos
Portos, oficiais da Marinha, do Exército e da Força Pt'J
blica, bispo .le ]oinvilIe d. Pio de Freitas, representantes
do clero, a Câmara Municipal incorporada, diversas as

sociações de classe, imprensa e outras autoridades.
A massa popular, que se comprimia não só na Ala

meda "João Pessôa" como pelo morro fronteiriço compro
vou, exuberantemente que o povo catarinense, numa elo
quente prova de gratidão, demonstrava o seu reconheci
mento áquele que soube dignificar ;) enobrecer a sua terra,

Durante a solenidade tocaram as bandas de músicas
do 14 B. C., Força Pública e «Amór á Arte.«

A sessão na Assembléia Homenageí'f"') da imprensa
fio rianopolita n a

O jornais diarios, desta capital, Diario da Tarde,
Republica e A Gazela deixaram de circular, ontem, pres
tando, assim, a sua homenagem do inolvidavel catarinen
se Hercilio Luz e comungando com o povo no culto i
memoria do saudoso estadista.

A's 14 horas realizou-se solene sessão na Assem
b!éia Legislativa, tendo usado da palavra, enaltecendo a per
sonalidade de Hercilio Luz, os srs. drs. Ivens de Araujo, li
der Lia maioria; Renato Barbosa, Placído Olimpio, major
Acacio Moreira e Trindade Cruz.
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CALLADO

é mais um neiaval
preendii1l10rarlo

no Nerêu

eiU .. 1

obrigado a uma descida forçada
Garopaba do Sul

em

Serraria Delambsrt
Custa 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais.

FOr�E 1·;00

� semana do
rouba

o aviador Fra n c o Bianco

"Conhe�í a mais béla capital da Arnéri,ca
do Sul"-diz-nos o intrépido az chileno

Realizou-se, ôntern. ás 15 horas, conforme noticia
mos, á rua Rui Barbosa, (Estação Agronomica) ° solene
áto do lançamento da pedra fundamental do Abrigo dos
Menores.
Estiveram presentes, o dr.

Nerêu Ramos, preclaro Gover- ,:

nador do Estado, secretarios,:
representantes de imprensa e

grande numero de pessôas, ten-:
do usado da palavra, prcnun-.
dando magnifica e primorosa i

oração, o dr. Hercilio da Silva
Medeiros, integro juiz de Me
nores.

Essa obra, de notavel rele-1
vancia, será mais um grandioso
empreendimento do atual go- i
vêrno, que tem volvido as!
suas vistas para a solução dos

I

magnos problemas de assísten-'
cia social.
O majestoso edificio a

construído, abrigará
de crianças desamparadas,
caminhando-as para a formação de uma juventude apta
a servir, dignamente, a sua patria.

Os roubos continuam .. .Ísso sig
nifica que os gatunos ainda não

descansaram na sua ação auda
ciosa. Eles prosseguem na «iaI2-

fa) que, despreocupaclameute, ele
ha alguns dias, vêm realizando, o
que nôs leva a crêr não szr maia

a lIS":lHí!,l do roubo", e, SJm, o

«rnê.> dê> ladrão ...
O., 'meliantes agem, sem re

ceias. ,e estão mais do que c r

tos de que as nossas autoridades
policiais não os «agarrarão».
Ainda ôntern, o sr. Arlindo

Penêdo, foi .roubado. em um re

logio de algibeira com a respe-guna Após tomar gazolina o seu apa-•

criva corrente, quando assistia oFranco Bianco,após o desastre, No dia 17 de setembro, após relho, que até então voou sem
dáto solene a inauguração do

graças aos socôrros prestados por um vôo esplendido de Buenos Ai- anormalidades, Franco Bianco, ás
monumento de Hercilío Luz.denodados pescadores, foi trans- res-Rio de Janeiw, sem acidentes, 15,30 horas, levantou vôo com N do meio o povo que se com-Portado para esta capital, hospe-] o bravo aviador chegou ao Cam- destino á capital gaúcha. ."

I d JI
pnrnia na a ame a « oão Pessôa»dando-se no Hotel La Porta. po dos Afonsos, sendo recepciona- o gatuno achou facil roubar.Sabedores da sua estada em do, festivamente, pelas altas auto- O DESASTRE O sr. Pcnêdo, na manhã de

nossa terra, dirigimo-nos,logo,para I ridades civís e militares brasilei- hoje, esteve na Policia Central,aquele hotel,conseguindo palestrar, ras. Quando voava sôbre Garopa-
queixando-se.longamente, com o arrojado az ba do Sul, vinte quilometros além

Outro roubo, não menos au-chileno. A FINALIDADE DO RAfO de Laguna, o motor do aparelho
"d dacioso do que os precedentes, �Avistamo-nos com o corajoso parou, em consequencia e uma

A d h b o seguinte:aviador, em seu quarte, onde man- Franco Bianco, é natural do pane. pezar e a eis mano-

b F.a f O sr. Durval da Silva !v:aia,tivemos agradavel palestra. Chile, conta com 27 anos de ida- ras, ranco ianco viu-se orça- sub-oficial da Marinha de Guer-Franco Bianco, além de per- de, solteiro. Logo que se formou do a baixar, tendo o avião caído
b I d b d ra, queixou-se hoje ao comissariofeito gentleman, é um grande I' piloto-aviador, teve a realizar u� sô re a agôa e Garapa a o

de serviço na Policia Central,observador mostrando-se satisfeito grande sonho: conhecer o Brasil. Sul.
O I que, de ma resiàencia, no LHl?:Ocom o que lhe fô!a dado conhe- Franco Bianco trouxe,aos avia- corajoso aviador chi eno,saíu "

d b I R CI'I d "General Üzorio, furtaram uma
cer em terras brasileiras. Disse-nos ores rasi eiros, ao otary u- I eso no esastre e seu avião.que bolsa de senhora, contendo umahaver ficado encantado com a ma-: be e Touring Clube do Brasil. não sucumbiu dada a pouca pro- d

I 'd f did de exi I I d ca ernela do Banco do Brasil e,ravi hosa natureza da nossa terra, uma mensagem os azes civis un I a e existente no oca on e

fi em dinheiro, a quantia de,e que levará consigo quadros ver- chilenos, afim de melhor estreitar caíra, cou danificado, por com-
1.800$000.dadeiramente deslumbrantes que os la\, os de cordial amizade que pleto .sendo socorrido por pescado- O

h" queixoso declarou, na Po-jamais poderá esquecer. liga essas nações. res que testemun aram a cena.
r'

Sàbado, Mesmo, dirigiu-se para
reia, suspeitar, como autores do

NO RIO Florianopolis, onde se encontra.
referido roubo, dos individuas
Antonio Mariano, Joã'l EsteVão,No Rio de Janeiro, Franco

PARTIRA', AMANl lÃ, NUM Pedro Biter e Jorg� Agostinho
Pld Ih M'I

Bianco poude receber as homena-
AVIÃO DA AIR t'-RANCE' dos Santos, os quais, ôntcm, la-I otan o um apare ales

gens do povo brasileiro, sendoHawk Trainer, o'e �ua proprl"e- d Fran� BI"an Dspera t'r vavam a sua residericia, e trans·- grandes e expressivas as emons- _o co , par I ,

dade com 130 H P de v
I "

h- d "- d A" portavam os seus moveis da Ca-, . "., eiOCl-
hações de amizade de que foi aman a, num os aVlOes a Ir

dade cruzeiro de 200 quilometros, I France, c-om destino a Buenos Ai- pitania do Porto para a casa on-

F avo.
, , ,d I dranco Bl'anc d' d' 30 d e atua mente resl" e, n"queleo elXOUr no Ia O intrépido aviador mostra-se res, e, ai, regressara ao seu pais. "

de julho do corrente ano, \t1aga- I b logar.
lhães, na Terra do Fogo,com dt:s-

encantado com a metrópo.e ra· Quereis Ficar Rico? A bolsa, roubada na manhãsileica, dizendo «ser a mais béla '

d h' ftino á Capital do Brasil, escalan- e 0F, oi entregue á Policiacapital da Arrérica do Sul» . COMPRAE BIL.HETES LOTERf- C J Ido, apenas,em Buenos Aires,o que '_;nlra) pe o carroceiro Manoel
�e deu no dia I' de setembiO,daí Sezões ?- Pilulas Medeiros. COS NO Salão COMERCIAL Conêia, que a encontrou á rua

partindo, em 16 de agosto, da Em todas a� farmacias e dro- Rua Conselheiro Mafra N. 9 Uruguaí, no lagar denominado
capital argentina, chegando ao tér-I ganas. (Edificio do Mercado) «Rancho Fundo».

o aviador chileno, Franco Bi
anco, que realizou, no mês de Se
tembro um raid em a vião próprio,
de Magalhães (Terra do Fogo)
ao Rio de Janeiro, quando regres
sava, sábado último, ao Chile,par
tindo da Capital Federal, com eS

cala por Flcrianopolis, foi inter

rompido no vôo, em virtude do
aparelho que pilotava ser obrigado
a uma descida forçada na lagôa
de Garopaba do Sul, n vinte qui ..
lometros além da cidade de La-

mino do raid encetado, na tarde

I'
A PARTIDA, DE REGRES-

de I 7 dêsse mesmo mês" SO AO CHILE
Et'T': Ruenos Aires.Franco Bian-

_

co foi [orçado a esperar alguns Nu dia 7 do corrente mês, ao

dias, o que muito concorreu para amanhecer.Franco Bianco decolou
a morosidade do seu raid, em vir- do Campo dos Afonsos, de re

tude de não haver conseguido a gresso ao Chile, pretendendo es

permissão de partida pelas autori- calar por Florianopolis,Porto Ale
dades argentinas, dentro do prazo gre e Buenos Aires.
que esperava. A's 14,35, mais ou menos,

chegou á esta capital, aterrisando
no Campo da Air France, no sul
da ilha.

NO CAMPO DOS
AFONSOS

-

O Abrigo de fflenores

do gavêu'
Ramos

O RAIO

mais de vinte i'ntegral istas
HIO DO SUL, 12 - Foram prêsos pelo delegado

Bernardino Silva, mais de virlte adeptos do sigma.
A autorídade polida! justifica o seu áto alegando

terem aqueles integralistas, desrespeitado a portaria da
Secretaría de Segurança Pública, usando a camisa verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARIS, 12 - Os nacionalistas obtiveram novos sucess I RIO, 12 - Entra os refugiados espanhóis que seguem
sos na ofensiva sôbre a capital espanhóla, com a tomada de Aran- para a Argentina e Uruguai, 11. 60Ido do [amaique, paswu o

juez, última comunicação ferroviaria da capital o que obriga o- sr. Franisco Madrid, diretor da.fl Voz, jornal editado na capi
govêrnistas a recorrem a caminhões para estabelecer o serviço com tal espanhola, e o qual conseguiu escapar de Barcelona lia vesprra
Valencia e Alicante A estação de radio de La Coruna diz f)ue de ser fuzilado.
no setor de Avila os nacionahstes acuaram el Tiemblo com as'

---------------------�,-----

usinas eletricas que fornecem energia para a capita] da Provincía. r7·1àú 5·..... o:,yãMalaga Alicante Biháo foram novamente bombardeadas. O . O

" r.il fasc�stas executados
na Espanha

PARIS, 12--Segundc comunicam de Bayonne, o jornal
Le [our diz que o comité anti-fascista de Valencia publicou uma

lista de pessoas executadas desde o inicio �a guerra civil na Espa
nha, figurando nomes de sete mil supostos fascistas.

GIBRALTAR, J 2-Pelo microfone da Union Radio,
de Sevilha, o general Queipo del Liano anunciou, hoje, que todas
«as nações civilizadas estão interessadissirr a pela nota soviética» ,

acrescentando que «desde muito a Russia mandou milhões para a

Espanha, preparando a rebelião». Em seguida, foi ouvida a trans
missão de uma nota que falava sómente na próxima derrota do go-
verno de Madrid. .

Os nacionalistas, segundo diz o general Queipo dei Liano,
têm recebido repetidas ofertas de homens de diversas nações, ofer
tas essas que têm sido rejeitadas. Entretanto, se a Russia está pre
parada para auxiliar o governo de Madrid, os nacionalistas pen
s�,m em aceitar as propostas que lhes fizeram -afirmou o general
dd Liano.

Saint .Jean

SERA' INAUGURADA
brevemente pela Psnair a
linha aer.,a Rio � Bélo

Horizonte

Deverá realizar, por toda a segunda quinzena do correr-te

mês, em Florianopolís, no elegante Cine-Teatro REX, audições de

canto, a festejada e aplaudida artista orasileira, cantora lirica Bi
dú Sayão, de renome mundial.

O Gov�rno do E,tado prestou louvaveí apoie, auxiliando
os patrônos da vinda da destacada artista patricia a Floflé.\-

I nopolis.

PARIS 12 -" Um horrivel bombardeio da aviação incen
dIOU Oviedo, cuja heroica guarnição de dois mil homens se defen
de ha três mêses contra vinte mil vermelho�. A cidade se acha
qllasi i, teuamente aniquilada. O destmo de quarenta mil habitantes
que permaneceram dia e noite nas adegas e porões sob as explo
soes dos abuzes e bombas dos dinamiteircs é dos mais terri-

de arte musical
BILBA'O, 12-Informa-se que os elementos separatistas Festejou ôntem, a passa-

b ISCO ieriam desarmado os anarquistas que ficaram em Bilbáo e gem do 39' ano de sua fun-
se pn parariam para libertar parte dos refens. Os navios estrangei- dação a apreciada Socieda.
rcs ancorados até agora em Saint Jean de Luz partiram, segundo de Musical -Amôr á Arte».
perece, com destino a Bilbáo, para recolher os refugiados. Teve como seus fundado-

MADRID, 12-Estivemos ôntem na embaixada do Bra- res Hermínio Jaques, Maxi- RIO, 12 O Lloyd BI '\3ileiro vai
sil. O portão principal do edificio é mantido fechado, fazendo-se a miliano Freyesleben, Leopol executar, dcontro em breve, com o)

ent-a d por urna porta lateral dos jardins da embaixada, a qual se Acaba de ser assignado em Belo Horizonte pelo governa- do Candido Pires, Francisco seu novo programa navegação, um
acha garantida por guardas de confiança do governo espanhol. dor Benedito Valadares' e pelo diretor da Panair Dr. Cauby C. Araujo Paulino da Cunha, Virgiiio serviço de linhas de passageirosO embaixador Akebiades Peçanha continua em seu posto o contráto para o estabelecimento e exploração da Linha aerea Rio José Garcia, Felipe Rosa, AI- identico ao atual contr ito, onde
o que, aliás, não constitue exceção, porque os demais embaixada- de Janeiro-Belo Horizonte, que vinha sendo insistentemente recla- varo Souza, tte. João Torres serão algumas conservadas, como
res e encarregados de negocias, menos os da Italia e da Alemanha, mada pela população do grande Estado como um melhoramento exi- e Raimundo Bridon, estes as da EurOPil, Minius- Sue·
se acham á frente das representações dos seus países. O secretario gido pelo progresso de Minas Gerais. ainda vivos; e, Antonio Can- i10S Aires, Rio-Lagur.a, Lagô i
( '1 ernl.aixada F ernandes Pinheiro está em Lisbôa, Apenas restam, Esse auspicioso acontecimento, que foi recebido com alvi- dido Machado, João Caldei- M rim e I\thto·Grns,'o; serão reu

c "". o embaixador, os empregados do edificio, mesmo porque a çaras não só pela população mineira como por todo Brasil, mar ra de Andrada. já mortos. í)i� 1S (IS de !\JG'te-S ii, que forma"
f f

'

S ntação brasileira. aqui em Madrid, reunia, na embaixada, os ca o inicio de uma nova etapa na história do desenvolvimento eco- Sua primeira diretoria foi

I rã'} a de B lém Porto Alegue;
scrv;�o" diplomaticos e consulares, cujo pessoal já era muito limi- mico da grande unidade da federação, proporcionando a Mina; Ge,· assit? eleita: Ind�I�cio Pires, ser: substituída a de Serg.pe pc
tac'o.

.
rais o concurso da navegação aerea regular de que até agora se p�es;den_te; Herm.!n1O Jaques, la de Pe,ledo·?orta Alegre, as-

Consegmmos_ do embaixador Peçanha" por um esforço de

I
vira em virtude de sua situa.ÇãO �editerrânea. C�mpreendfm?s as

Ir
vice; Joao Cal�el�a de AI: - sim COla0 ,se creará a de Belé ;0-

r, p,'r d � rn, declarações de que se sente garantido. embora reco- vantagens de um contá to mais rapido com o RIO de JaneIro e drad�, tesoureiro, Antonio São Fnmc:s ;0,
• �".i, a gravidade da situação nesta capital. Disse-nos ainda que com as demais regiões brasileiras servida pela aviação comercial, �a�dldo. l'.!�chado" i' sec��- D'.!ssas linh i , algumas foram

, ., ntido comunicação ininterrupta com o Brasil e que já havia o govêrno mineiro envidou todos os esforços para satisfazer essa tario; Vlrglho Jose Garcia, divididas em dois trechos e su

& �r I l; I) ao Mioisterio das Relações Exteriores do seu país sôo necessidade de sua terra e í:'1isa legitima aspiração de seu povo, 2' dito; Francisco Paulino da primidas escalas haven lo todas
b'e p

•

r •1Tocedencia dos boatos referentes ao fuzifamento, em Bar- encontrando por parte da ��anair todo o interresse e bôa venta- Cunha, procurad�r.. .

elas soh ido' mil> re.iução peque
c &

n
, �e um oficial brasileiro, E terminou afirmando que se pre- de em ampliar os seus serviços de modo a extender até Minas � sua at�a� dlre�on.a esta na de numero dI.! viagens auuaes.

v n:,'l para a hipótese de se dar a tomada de Madrid, com de- Gerais os beneficios de suas operações aeronauticas e de sua mo· assim. constltmdé1: �reslde�te, -

c:ar·ações publicas e formas de que então recusará asilo, seja a quem delar organização. J�aqUlm ? Carneiro Jumo!; SENHORI�A�Od�c;)mpanhefCr. Assignado o conttáto, a Panair inicia imediatamente os pre- v.lce, Jose Crav?;, l' secr�ta
parativos de operações, realizando os estudos e os aparelhamentos no, �ento A., Vieira; 2' ditO, comprando suas Bolsas e Cintos na

necessarios li regularidade e segurança absoluta do futuro serviço, Raulmo Moreira; orador, 9s•
inclusive os campo� intermediarios e as instalações radiote!egraficas valdo R�mos; l' tcsoure�ro,
exigidas pelo serviço. A nova l;nha será indugurada ainda em Oscar Llvramer.to; ,2', dito, A Casa que mais barato venJe
fins do corrente ano ou primeros dias do ano proximo, utilizando �orbertu J�qu�s; !Jlblioteca
odamosos aviões Lockeed Electra com capacidade para 8 pas- no, Raul SIlveira; l' procu
sageirosr além da tripulação é considerado como o mais veloz dos r�dor. Fernando

n
Alves; 2'

aviões de passageiros do mundo. dl�O� Orlando de �enna Con-
Esses modernissimos aparelhos, empregados em algumas das celçao.

. .

mais importantes linhas aereas dos Es' ados Unidos e da Europa, A Gazeta fehcIta aos mem

voará do Rio a Belo Horizonte em hora e meia, reàuzindo

1
bros diretores da «Amôr á

extraordinariamente o tempo de viagem entre as duas capl- Arte».
------------------------

tais. Senhora, não escJlha: PeçaTrata·se de um I\contecimento singular na história da nave- imediatamente: Fermento Me
gação aerea nl) Brasil, proporcionando a Minas Gerais um valiosis· deirol.
simo fátor de desenvolvimento e de progres30, cujos re�ultados
começarão a ser colhidos imediatamente apoz a realização da pri
meira- vIagem regular entre o Rio de Janeiro e a formosa capital

39 anos Vão ser mo

dificadas
as linh�s do
L..Ic yd Br·3si

�e. i-o

6 TRAJANO 6

Casa. Macedonia

veis.
Procuradoria
MunicipalOs nacionalistas sob o comanào do general .Aranda, bar

J' -::ados nas fabricas de armas, na prisão e na catedral ainda se

d:fe!1ckm mas são torturados pela fome. O fogo ajustado dos defe
S0res causou grande numero de mortes aos vermelh\ls. As tropas
enviadas pelo general Franco que se encontram ha 15 quilometras
ela cidade, tem pela frente o obstaculo gigantesco das cordilheiras
CantabrÍcas.

O sr. Pdro Gomes da SJ!va,
humilde traball- ador rui lente em

Oa:,par (ove á ;nf· hCidade de per
der seus quatro filhinhos tiO

1 �'1
1

e<paço oe um mes. OClJS muro

"eram quási que repentll1amente.

O sr. prefeito municipal
de Florianopolis contratou o

advogado provist)rio sr. Fran
cisco de Sales dos Santos
para exercer o cargo do pro
curador municipal.

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

Escandalo!
mmelra.

PIO, 12-Anuncia-se que o sr. Antonio Carlos man- Bebidas Nacionais e Extran- I n f elicídade
c lU .:.brir um inquerito para apurar quem foi, usando da

geras só NO
i '�l uia postal oficia!, rel}1eteu ao Sen�do a repre�enta: CAFE' .,JAVA
Çd',. l.ltra o governaaor Lima. CavaJcanít, fáto 9�f' Já fOI Praça 15 de Novembm
illl� li ,lO, bem c�mo quem retirou da mesa da Camara os I Anhnio I ;rI i'ho II
rapL s em questao. ������:::��,;:��;:_�::::�

, , � iQuanto á remessa ao Senado de documentos sobre � Saturnino A. de Mello ��
o mesmo assunto, foi o sr. João Cleofas, segundo teste- � �

, .� e rwl1tUilho de seu cotega Umberto Moura, além de olltras � Maria das Dôres Mt;1I0 .�

pessôas. � � Pilulaa Medeiros
Relativamente á subtração dos papeis da mesa da � parti:ipam aos parent:_s e � Inflicadas contra Impalt1dismo,

Câmara, parece que não hO:1Ve testemUl�has. � pessoas de suas relaçoes M mali:Jri 1, maleitas e sezões.

� que sua filha EOITH ajus· �
� tou nupcias com o sr. � No��eado
! WIRIDOMAR L'HOMME. �
'ii � diretor de Obras

���íJ10dus-vivendi" CO- � Flopoli" 11- 10-1936 � Municipais
a/ �c�a9 italo�brasileiro? ij g�:t����� �

, � � e � �
Jtv\A 12--Foi aprovado pelo Conselho de Minis- ���

Wiridomar ���:�
,_,. I ,-Cf! [, d � le: qL� retira o «modus· vivendi» co- � �n,,:.l. ltalo·bra�i1eirlJ celebrado no Rio de Janeiro em 14 � Noivos �ue agosto de J 936. �������

71_XTINTO

o sr. major Olivio Amo·
rim assinou áto nomeando o

engenheiro civil Raul Olim
pio Bastos para exercer o

cargo de Diretor de Obras
Municipais.

A EQUIPE!PRINCIPAL Dú FIGUEIRENSE� G,\,\íeL.AO DE 1935

Realizou�se domingo ultimo, no estadio da F.C.D.,
empolgante p�lela e�tre as valorosas. �qLlipes do Figaei.,
rense e do /ns, termIn1ndoa com a vitor''! .j) auerido Fi�
gueirense pela contage:n de 4 x 2.

1

NO jogo entre os quad:os S'2 'ií.earios tambcm
trii.lntou O figueirense pelo score de :3 x 2.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA POSTAL No. 15 E:ndereço Telegr. 111\lSTITUTO

.

AGAZETA-FlorianapOIíS

SANTA C ATA.IR I NA

AprDvada pela Gavêrna da Es

tada de Santa Çatharina par

decreta N. 2 de II de- Janeiro

de tl928
I

Orgão official para o con,

trole da producção

portação da

e 'ex-

Herva Matte

de Santa Catharina
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FL.ORIANOPOL.I

_ages

,Secção de
FAZENDAS:

fazendas naclonaes e extrange'ras para ternos fERRAGENS: MACHINAS:
Motins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para offícinas Ihechanica8
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � idos, .Jj
Sêdas � Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, noinho etc.

"

Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplusão, !v1otc:!f.s ��,;LI em novellos e meadas Louça esmaltada - appareíbes de jantar -:talhe- electricos �4l�1abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmís-zes: L0 -

I
;�:1

, !��:����dC�r�i��I��as �?��� �a�\�a�i: -e���I��rSas )��cSa�s,g���:!a�U��'f�g��fe: rdlla �toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORO F -ças, ... .ces- �Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico �\ 4t

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar G,""'ODYER

Charutos cDANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

� E"n'npreza Nacional de I'-Jave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -� Fabrica de Gelo BRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" i��
.��VAVbWAV.D.&�����������������������h������ê:�"'71��;j

•
"
O
..
a Rua Trajano, n· 1 sobrado

� I Telephone n' 1548 I
I I· - Dr. Renato I
� _Barbosa_

D�ti.��_-_..

_- --:-.;.;;;::::.,:-:;..;.... �";'�JiiU��""••�"""'''''�����'''. ADVOGADO

�dUM.f)ft__�� __� ���_.�.�.!,
Rua Trajano, 2 (sob.)

;-_. �."i!I4W� � .��'U_�v�
'�

Fone 1325-Ater,.1e cha-

! Companhi:a "Aliança da Bahía"l \ mados para o interior.

! -������-��!!"����� ! I Dr. Aderbal R.
� FUNDADA EM 1870 � d S'I
� •

a I va

• • Advogado

• SegurO� Terrestes e Maritimos e RuaCons.Mafra, 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II Fones 1631 p. 1290

� CAPITAL f�T.ALIZADG ,:1.GGO;OOG$l:lJ\'" i I
• RESERVÀS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM11935 4.280:552$970

r

Blurnenau - ..Joinville São Fran�isco Laguna
Mostruerio perrnaneote er:n Cruzeiro do Sul

Secção de Secçªo de

.--.HH�i_G_a_I_'e_ts_1 ��,i.�_a_:
Atentae bem' � Aa�06ados lor. �oa;:do• � I A ·

Ml �)_I Gott;:,rnClnn
�������������������� :: ccacio .o

Ex-chefe ?aclinici do Hospu
• te i ra tem seu escrip-

tal de Nürnberg, (Professor
Ô lndórg Burkhardt e Professor

• tfJ io de advogacm á rua
Erwin Kreuter)

Elpeclalif:l�a em cirurgia
geriil

�Car fi

\ l:'';Uíllle de Ouro Preto

n. 70. - Phor.e- 1277.-

Filiaes
Metrtz:
em:

CaiX3 Postal, 110. _j._________ .

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

•

I Agencia Moderna de Pu-
•
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

.,

Advogado

Médicos

F"ormida"eis lortelol proprlos, tre. veza.
por .amana, todas a. segun·
das, (�ar91' a IIxtas·lelras,

fJ

• Ap,entes, Sub·Agentes e Reguladore. deTAvarinsilemf.�todo. [ollEstados r�iJ Bra,lI, no Ur!!Qual e nas prlncl 'pi.,ís� praças estrangeir2S.

Agentes em Flori, lnopol is :

Campo�s Lobo & Cía.

•
"
•
O
ti

Dr. Carlos Corrêa

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

AGAZE�
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

COlaboraç�..... .......J'

Extração com globol da cr••tal.

CONSULTORIO---Hua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas:
TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Mao será devolvido o oril!tinal
I publicado �u não.

.

O conl.}.!,ifo expresso em arii-

�o de colla,boração, mesmo soli
citada, não implica em restnn
sabilidade ou endõsso por scrte
da Redacso.

.

Assinaturas
�o 44$;000
SEMESTRE 24$000
rRIMESTRE 12���000
MES 4€' :00
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A cal respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Je
rente Jairo Callado.

Redação, Admni$h'açfí�
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 5i
Fone, 1.656

Partos - Molestias de Joil1vile-Xav' , Schenk
Senhmas e Curso de esrf'cialização Em Lages-Hossana.h Neves

Moleslias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-r�":I.:(i�co Chagas Ma-
Saude PúLlica do Rio de C,,1á.L_

I, Diretor da Maternidade� Janeiro Mafra -Pc,_:,j;];� Claudio
Madlco do Hospital Nova Trc..(. ,"i,;:') José ArcheExecuta analises para eluci- O I � .

CC'i1serheiro lV'afra, 35 ('sobrado) l::1íXa Postal. '19 • daça-o de dI','lgnostI'cOS poretanus : ..
'

...
" '1ato,j

� (Curso de eSl\ec;aJizal'ão em r o 'n' t" '\ "'1� 1.1::.1..-1:..1 01\'.1:. N. 1.083 END. TELEGhAFICO ALLJAfv{-A � r:r .n.'I·- . mIT,UllO !I,.�I es

II •
molestias de senhoras) Rio do Sul- .• :'u·��tides ri/lei"

+8 Escritórios eJ,m Laguna e ItaJ-aí ti L\tende na Maternidade Deseja concerta o SãoJosé--J(J�t '�:G<'a Vaz
li • até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o ':. FranciS�o,G�amc� �-;oe"regeDS b A t BI L �,''l. á + A 5aoJo'l(lulr' -::> 1• U - gen es en� urnenau e age� � e .ai-..e-Cf'Jnsultorin: sr. ROlIZon, á rua Ff'!i J'" ..

''1 lA ylao ,arT
:"",.",.",,\ m, ANITA G r'IB' "

I··d 20 á
P TIJuca::; --(hJ<I!d "amos

, !f 'iIJt/f r' j\ I " 1:> , l InlJ t n. , que ser pIe-I Tuba �

J. F'
'

•__•••••==--�_
" ;::.-------_O nameRte 8'ati�feito. . I rao- - <lca'lUI aIaco

A ma� I t -....-.� dsu, " honestldada, poia, oa soro

t.I�:.s alü preallinclado. palo povo.
.. .......... .... ..a.- _.. __� _....-.L. .-:.. __ '"t ...

� Pua

A1Ientel··ccrrespondent�1l
Porto Alegre - Dr. Artonic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4raranguá-Jaime \YJendhau�eh
Anitapolis-AInibal PaeJ
Angelina+Aonendo Schmidt
Biguassú--Heitor (''1�'1pOS
Blumenau- r,1art; '') I-lil;,;.;�
Bom Retiro-joaqi_J:n Simões
Canolnhas=Pedrc Terres

Cruzeíro+Oevaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Ros�
Cresciurna - Dinorah A�ves

Caminha
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OUVf RA

Dr.Artur Pereira
e Oliveira

, Clfnlca médica da erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!siclência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si-
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen-

_-- cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- O cei. Sa rata
"NENCE--S,E nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- nado r Damos abaixo os vencedores
VI.J na localidade do '.)aco minação de da nSemana Esportiva", encerrada, dos Limões, uma exce

--

d F
.

t de Le h S. PAULO, 12--Encontra'se nesta capital, de passagem em IOdo corrente:
lente propriedad:! com <) :::.mpresa e orneclmen o n a,

para o Rio, o deputado paraense Aníbal Duarte, que, entrevia- Pedro B. dos Santos 13 pontos
casas de n.sicle!lCla;��ma ca-

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor d i pelo Diario aa Noite, de:larou haver �onferencíado �om o Komão 13 »

sa com negoc!?, fOl roo .

de
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao Ie iente-corone] Magalhães Barata, I) qual aceitou sua candidatura

pac!aria e demais ute�;I!!OS. preço único de para senador federal peJo. ��rá. . ..Estcnso terreno contendo Tal decisão consntuma a harmonização da politica pa-
bô a agua. pé\stagcl1s, plan- RSi. 12$000 A CARRADA. raense.

.

tacões chácaras, e abun-
A distinta íreguezia sr>rá'

. ���������llu:�������DOI�G••�da'ltes' terras rara lavoura. � atendida com a maior ����W����íW������' � <

�Tudo por preço de ocasião. presteza pelos telefones. , L t
-

O �
, O m�tiv� da venda, é ter 1341--1300 1088 : e ras a oreml �
o propnetano de ausentar-se. � �

ínfCrI'18(.es COl1l ? sr. Jo- �",LORIANOPOLlS -' - Si\NTA CATARINA;:, 'S t Catha r-Ina" "VÍiIO Mr.rciano CBrGO�O,_ no � an a �

°v'ist��D��:'��d�::C�:�::S� Casa de Diver.sões i 1.2oo:ooo$oooempremios I
distrito «João Pessõa-, Fam ii lares � G

.

Estreito, com agua enca- e Valor de cada Letra 20$000 •
nada, ch.icara, mu.tas arvo- Vispora Imperial � incluídos os juros de 40Ioala !
rcs frutíferas etc. Cnibus á G e com direito a Sorteios men- �

pr rta C' perto do quartel do O MAIO'K E MELHOF� CENTRO DE DIVERSÕES � saes pela última extracção de I14. B. C. FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES � cada mez da LOTERIA FC· ��
EM FLORIANOPOUS: as CAPITAIS � DERAL, de accôrdo com a •

ca -as no. 31 n 35 do Largo e Cal ta Patente n' 102 e com �
General Osorio e um terreno Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado t� o seguinte �á Avenida Rio Branco, no. pelo govêrno do Estado. � ::90, com 18. metros de frente, Não deixem de ir ao vinpora Imperial país, nele �� �
por 30 de fundos.

ej
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetís- � PLANO �

NO DISTRiTO DE SACO � dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará e
1 premio de 15:000$000 �

DOS L"MõES uma casa e � •
9 premios de 500$ 4:500$000 e

terreno de 12 x 24.

!
Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15 �

2 premias de 250$ 500$000.
Os interessados deverão de Novembro � 12 premias mensaes no total de 20:000$000 �

entender-se com o proprieta-.. "'#."",,=..�_=. . :ii Accumulem suas economias adquirindo LETRAS:Irio.

J B b t

!"'I--
.. �: A PREMIOS «SANTA CATHL\RINA», que �oão ar a o

I = além de ganharem juros de 40Ifl ala, concorrem a ifl1Distrito {(JOãO_Pessôa.».
.

Escm,�e.lia, �10Jae_ m�smo, � w
__

-.
_ m 60 SORTEIOS em um total de �

Casa na Praia A' �RC4-RAmo CULTURA BLUMENAU iii 1.2oa:ooo�ooo •
d Fo' ra RES:::RVANDO AN,jNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL, �..�.. AS LETRAS são negociaveis e resgataveís no seu vencimento !.�e· ou D\�S PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA � �

r7'" � � 15GO WATiS na antena à F1NALMEN1 E: Uma letra a premio representa um é
I VEN C,l. �_.�� tt!S

bilhete que não sai branco. 5uma côa c:��a na I f,3ves.. (C00JTROLE A CRISTAL) �
�sa Harmonia, com trcnte OUViDA EM TODO O SUL DO BRASIL � Banco de Credit-o Commercial e
®para O mar e arnp Ia sala de ' � Constructor ��

d 4 Os que contratarem anuncios durante o mês � �visitas, sala e jantar, quar-
hr 7" f ti t d 50' sobre � Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA �.�

tos e casinha, s.tuada em Lí11 de outubi o, terao um aoa irnen o e I· os � Rua do ROlaria n: 109 RIO DE JANEiRO
�� BELO HORiZONTE, 12

terreno de 10 metros de fren-! preços da tabela. ,. � -Foi encontrado, no municipio
te para o mar e 24 rr:etr?s APROVElTE ESTA OPORTUNIDADE' INFORMAÇÕES COLVI

•
, de Patos, um diamante inteira.

para a Trav(ssa Harrnollla.�. P.R.C. 4- Radia Cultura Blumenau - BLUMEN�l� Ange!o M. la Porta & ela. ! mente brailco, de dezesete gui-e - G � lates. Seu propri:tario recusou-Explendida Praia par.a I"z.._,�.:., =-''''MO!,,''''';;;:''' ......\",•••••;::1..& .

. �I,�.) EDIFICIO LA PORTA - FLORJANOPOLIS ��';j ",.", por ele seiscentos e cincoenta con-'Banhos q: Atar
- Nc[,o,cz�J UI .

A A " ,. e• .,eG.�eeDGe•• 'Urj.G.G�.8G tos de réis. �dind() míl contos.

��! Ocaszao! Prt!ços MOdZ-11 AJo !. .. Alo ! ... Florlanopolls !OGOO.O O.O------flGe.���t$
TRATAR NA T�AVESSA = G

HARMONIA N' 2. Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- � M u tua I III S m o I\Iendl!.se uma bem montada xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver- • e
'I ALFAIATARIA no distri�. sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito G ,.

to de João Pessôa (Estrt.ito). serviço de Restaurante, servido por gentis stnho- O fi
Melhores informaçõe3 nesta re- ritas. • O M �

dação. Uma grande novidade para Florianopolis. • bom utualismo, em que assentam no mundo moderno as �

maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-

VENDE--$E A milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a
no local Caiacanga, (Ba. Rua Felipe ,Schmidt base e a razão do grande exito e popularidade àa «CREDITO
se da Aviação Naval), MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegueite em me-

uma grande chacara, com ��������������������� moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO' MUTUO
pom(\r, duas casas (uma

-_

PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU-
grande e outra pequena) e C a··fe' e Be.�..t·aurante TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A ORE-
engenho de farinha. Tratará n.i:J DITO MUTUO PREDIAL
rua Tiradentes n. 16. protege as classes pobres!

\l,ENDE--SE BOM OlA
'fi a CCisa �Ita á nI'1 VITOR

MElRELFS n. 15,

comi'
Ern Florianopol ís é a casa onde

bôas acomodações par.l pe rnais barato come.se
quena famllia.

1-\ tratar cum o SCott t��1 Gr ande variedade nos
pridario EDELGARG \; � pratosO�iAUSEN, no Largo 13 de rJ
Maiu n. 7.

; �I Visitem pois o Bom Dia
Dr. P·lllguei li RUA J. P�NTO�_ 2_7Bc.»abald ,-�;;;;;,__....�_E�-����iii l!iiiiiiiiiiiiDiiiiiiii.;,:

Vende-se I o HUMO!{ISMO, nas mais
.

CLINICA GERAL espirituosas anedótas, historietas G
uma venda possuindo va- comicns rara rir, é cultivado nas G

Vias Urinarías-Hemorroides ríado e abundante stock, paginas de •
Consultas: sita á rua Spivak, no distrito •

das 13 ás 16 horas "João Pessôa", Estreito. Vamos lêr! • H blllllt· 'IPela manhã: I O interess1do áeverá. se
...

G, a . BII e-se nscreva-s e !com hora ffiafcada entender com o propneta· a nova revista editada pela S. G • "" ,.�Cün::. ..íl�.-� .. Joao P'llt::, 13

) ri!) do Café "São Pedro", á A. A NOITE, do Rio de Ja- e e��_1_de_�_M_._l_59_5�� rua FelipeSchmiili. ��� ��������������_.�������������

�..
.

A GAZETA-Florianopolis, 13 -10-1936
_-- ----:----------Jro--',.:'IGôI "........��� . .....,...�

Delarnbert Lenha a domicilio AcôràoS 1rraria

Cmta -12)000 a carrada,
porén, rende muito mais,

f-"'ONE �.ftOO
-

na politica paraense
será se-

5

A Gazeta
Desportiva

Redator-ãcíell dfl Vasconoelos

SEMANA ESPORTIVA

Que CalDa'!
BELO HORIZONTE- - 12

-Nos últimos quatro dias tem

feito grande calor nesta cidade,
chegando o termômetro a marcar

38 gráur. á sombra.

Guarda-chuvas e

sombrinhas

R. N o C E TI

CONSERTO E REFORMA

Procura e entrega a dornicílío

Fonel.348
Rua Felipe Schmidt n. 33

A dis'lilaria
de petroleo
do Rio Granw

de

RIO, 12-0 diretor do De"

parlamento dos Portos e Nave
gação, encaminhou ao ministerio

I da Viação, devidamente infor
mado, o termo do contrato lir
mado pntre o gCV-?1nO do Ri,)
Grl'\nde e o coronel Ganzo Fer-
nandcs para a instalação de urna

distilar.a de petro'eo no potro
do Rio Grande.

Diamante d€1:
d3il contos!

I�
I

Todos, pc�is, devem cooperar pa�4a o
bem de todos

Faça a sua inscrição hoje mesmo1$000 apenas para cada sorteio
--------------0-------- _

V. S. não deve vacilar um só instante!
RUA VISCONDE DE

oueo PRETO

.','
._ ....,:

N.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iente f
"

Catarinense
a fidelidade

A prímelra
��rd�hantissima,
barriga-verde á

Concentração Mariana
cemprcvandc, assim,
Relígião Católica.

Revestiu-se de grande brilhan
tismo e imponencia, a magnifica
demonstração de fé catolica ve

rificada domingo último, nesta

cidade, cem a realização da Pri
meira Concentração María
na Catarinense.

Participaram do empolgante
ce tame religioso as congrega
ções marianas de Florianopolis,
Laguna, Tuharão, Pedras Gran- AtilVERsARI05
d 5, Ribeirão PeCjuellos, S. An
tonio, Joinville, Mafra, Nuva
Tr<onto, BIusque, ltajai, Araran
gu�, Palboça, S. João e Estreito.

Damos a seguir, em breve re

lato, o programa dos festejos efe
tuados em meio o maior fervor
e exaltação cristã.

A's 8 horas, na Catedral Me
tropolitana, foi celebrada missa
na presença de s. excia, revma.

D. Joaquim Domingues de Oli
veira, sendo ministrada, nesta

oricão, a comunhão aos compo
l ntes da Concentração.

} - L'rimeira sessão geral reali
Í'_ l'- , /s 11 horas, na Catedral
I\.' I t .Jirana, e foi presidida pelo
s.. ".4U b:spo.

G rI..%10. padre Emilio Du
j er .u.;Jou os congregados, usan

I ), ainda da palavra D' Pio de
-'i�.... , bispo de JoinvilIê, após

l � ce 1ticoõ de "Querr.mos Deus";
t: estimado jovem conterraneo sr.

Daniel Faraco,
A's I 4 horas. realizou-se a

segunda sessão geral, que cons

tou de rezas, canticos e discursos.
Saudando a D. Pio de Frei

tas e aos demais prelados pre
sentes, falou ° sr. Heitor Faria,

Finalizando a reunião religio
sa, foram ouvidos o Hino Na
cional e o Hino Arquidiocesano.
A manifestação a s. excia. D'

J( aquim Domingues de Oliveira,
p.Íos congregados, verificou-se
1\S I S horas.

Após a benção solene com o

S. S. Sacramento, reunidos os

manifestantes defronte a Catedral, OUTR05 PARTEm
e precedidos de duas bandas de
musicas, da Fôrça Pública e S.
1\'1. <Amôr á Arte», encaminha
ram-se para o palacio arquidio
cesano, á rua Esteves Junior,
percorrendo várias ruas da cida
de. Mai:; de dois mil congre
gados, corn estandartes e ban
acuas, se incorporaram e em Viajou, hoje, com destino a

todo o trajéto foram entoados Joi�vile, � gentil senhorinha Mar-
hinos religiosos. ganda Hirsh,

Chegados ao palacio, entre Para o Rio
palmas e vivas, falou, com elo
quencia, sôbre as Congregações
Marianas sob a banção do Epis'
copado, o revmo. padre Clemen
k Bleuning.

Discursou o sr. Herondinv
rr:;r;·;r;::z;:. ..:'":-'3'r:�

decorreu
da gente

Avila. Seguindo-se a palavra
agradavel e fluente. do sr. Ar
cebispo Metropolitano, que agra
deceu, vivamente enternecido,

aquela expressiva demonstração
de fé religiosa.
A' noite, no Ginasio Catari

nense e no Colegio Sagrado Co-

raçã�, houve sessões em honra 1 n.1S de �anta Catarina, havend�,da Imponente concentração. ainda, as 20 hora" no salão
Ontem foi fundada a Fede- do "Clube 12 de Agostol!, uma

ração das Congregaç�es Maria' conferencia pelo padre H:.:mberto

Rhonden, chefe� das congrega

ções operarias do Rio Grande
do Sul, que descorreu sôbre a

guerra religio5� na Espanha atual.

FLORIANOPOLlS, Terça-feira, 13 de Outubro de
------------------------

I CARTAZESv, d d J"" DO DIA
.

In o e OInVj � esta nesta
CINE IMPERIAL, ás 7 ecapital o sr. tte. An Cabul, ge-: 8 O h C d d

rente da filial do Banco Nacio-I,3 oras, aça ar e sen-

I d C
.

l'd d sações, com Buck Jones. Ontem, os de «A Gazeta»,
na o ornercio naque a Ci a e.

CINE RE'X ' 7 30 h
.

b'l b çaram O 'eu,as. oras, JU 1 asas, a ra 1 s

Mares da China, com Clark companheiro de lutas, reda
Gable, Wallace Beery e J-:!an tor-secretãrío deste jornal,
Harlow. sr. Oslyn Costa. E' que trans

corria a data aniversaria
CINE ROYAL, ás 7,30 ho- dêsse dedicado jornalista,

ras, Bonita e ladina. que COl1ÔSCO tem participado
das horas dificeis, cornpreen-Acha-se nesta cidade o sr. dr. CINE ODEON, ás 7,30 :'\0- dendo perfeitamente quãoVitol Konder, advogado e indus- ras, Se não houvesse amõr.

trial abastado em Blumenau. ------------------------
ardua é a missão do jornal

Sub,�.,eti�os independente.
�� iiil - U Defendendo ardorosa e

sinceramente a sua ideologia,
é daqueles que sacrificam o

seu bem estar e até a pró-
RIO, 12-Foram mandados I pria vida, pelo ideal que cn

submeter á Conselho de Justiça. tusiasma e arrebata a sua

por determinação do ministro da alma de moço, mas o faz
Guerra, os capitães de adrninis- serena e superiormente.
tração Zeferino de Aguiar Ma- Bacharelando de Direito,
cedo e José Trovi3ani e 2. te- jornalista vibrante e talento
nente Mario Dias Farias. so, Oslyn se fez e triunfou

á custa do esforço próprio,Galeti e sua exma. consórte, contando sómente com a sua
A Gazeta felicita, aos nuben- inteligencia.

teso Daí o regosijo dos que
mourejam nesta casa, abra
çando efusiva e afetuosamen
te o distinto companheiro.Em companhia do nosso esti

mado conterrâneo, sr. Sebastião
Costa, gerente do Instituto de

H01\1A005 Aposentadoria e Pensões, dos

Ajustou nupcias com a gracio- \ Comerciarios, nesta capital, visi

sa senhorinha Edite, filha do sr'1 teu-nos, ontem,
.

o dr
.. Hermes �u

Satumino A. de Melo, o sr. gusto de AraUJO, diretor ReglO-
Wiridomar L'homme, maritimo. nal daquele Instituto. .

Na residencia do sr. João
Gomes, funcionaria público apo
sentado, á rua Conselheiro Ma
fra, J 38, realizou-se, s·abado úl
timo, ás 16 horas, o enlace ma

trimonial da gentil senhorinha
Emilia Wiltrick com o nosso esti
mado conterrâneo sr. João Me
deiros, digno gerente do nosso

colega Diado da Tarde.
Serviram de testemunhas, por

Medeiros parte da noiva o sr. Nilo Souza
Felmento brasileiro - melhor e a graciOsa senhorinha Eloá

��,�em,p��m��,que���. ����n�m�·v�o�,�o����r.�A�rt�u�r�,������������������_�������- _."7 =70= "

Sabão
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a exma. sra. viuva Ida Gomes
de Miranda, genitora do sr. Adão
Miranda, nosso companheiro de
redação.

Sra. Pereira Oliveira Tte. Ari Cabral

Festejou, ontem, o seu aniver
sario natalício a exma. sra. d.
Adelaide Pereira e Oliveira, vir
tuosa esposa do venerando patri
CiO sr , ceI. Pereira e Oliveira.

Viajou. ontem. via Panair,
para Santos, o conceituado co

merciante desta praça, sr. José
Rosa Cherem, Regressou de sua viagem ao

norte do Estado, o sr. Raimun
do Vieira. funcionaria da Secre
tari \ de Segurança Pública.

Mauro 1tamos
Regressou. hoje, pela manhã. a

Joinville o sr , Arnoldo Luz, ta
belião naquela comarca,

Passou ontem o aniversario
natalicio do estimado conterrâneo
sr. Mauro Ramos. fazendeiro em

Lages e residindo, atualmente,
nesta cidade.

Barata Vitor KonderCap. Risoleto

Acompanhado de sua exma.

familia seguirá hoje, via marítima,
para a Capital da Republica,
onde vai servir no Batalhão Es
cola, o distinto e brioso oficial do
nosso Exercito, cap. Ri�oleto Ba
rata.

Encontra-se em Florianopolis,
o destacado prelado, revmo. dr.
Pio de Freitas, bispo da arqui
diocese de Joinvile, que' se fez
acompanhar do monsenhor Gersi
no de Oliveira e padre Augusto
VVeIncherdnig.

Des. Americo Nunes

Transcorreu na data de ontem,
o aniversario natalicio do desta
cado magistrado e distinto patricio
sr. desembargador Americ:> Nu
nes, membro da Côrte de Ape
lação do Estado.

D. Pio de Freitas

Regressou, hoje. para Laguna,
o sr. Antonio Bess3, diretor de
O filbor, que se publica naque
la cidade,

t'HE6Am UH5

Dr. fibelardo Luz
Chegou, domingo, da Capital

Federal, o sr. jornalista Trinda
de Cruz, deputado á Assembléia
Estadual.

Dr. Osvaldo Cabral

Assinalou-se ante-ontem, o ani
versario natalicio do talentoso
abalisado clínico conterrâneo sr.

dr. Osvaldo Cabral, diretor de;
Higiene Municipal de Floriano- Chegado domingo, via aérea,

polis. . da Capital da Republica, encon-

tra-se em F!crianopoli� o destaca
.

do conterrâneo dr. Abelardo Luz,
deputado á Camata Federal por
nosso Estado.

Dep. Trindade Cruz

Sra. João Abraham
De Joinvile chegou o sr, José

Gil, gerente da filial do Banco do
Brasil naquela cidade.

Passa. hoje, o aniversario nata

licio da exma. sra. d. Amelia
Abraham. digna consórte do sr.

João Abraham, do comercio 10-
cal e vereador á Câmara Muni
cipal.

J. Ferreira da Silva

Está em Florianopoli:õ o
.

sr. J.
Ferreira da Silva, historiografo
conhecido, nosso colega de impren
sa e presidente da Câmara de
Vereadores de Blumenau.

Wiltrick-Medeiros

Osvaldo Schaefer EtiLAt'E
Artur LuzSeguiu para Sergipe, onde

vai assumir o posto de radio-te
legrafista da companhia aérea

Panair. o nosso conterrâneo sr.

Osvaldo Schaefer.

Via aerea encontra-se nesta ci
dade o prezado conterrâneo sr.

Artur Luz, agente fiscal do im

posto do consumo em Juiz de
Fóra,

Antonio Luz

Está em Florianopolis o preza
do conterrâneo sr. Antonio Luz.
agente-fiscal do imposto do con

sumo em Brusque,

de Janeiro seguiu,
ôntem, o sr. J. B. Salgado de
Oliveira, vereador á Camara Mu
nicipal e professor da Escola de
Aprendizes Milrinheiro.

o

1936

Jornalista
Oslyn Costa

a (::::0�salho
de ..Justiça

UI51TA5

Fone 1.100

SERRARIA DELAM BERT

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

V. S. dará preferencia
A' maquina de costura nacional

"R EN N E R"
Por ser um prodúto da industria brasileira

um excelente artigo .

_
uma maquina de ótimo funcionamento
um movei belissimo
40 '1. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento

vantajosissimas, a longo prazo.
Demais informações n is escritortos de:

José Galliani J. Braunsperger
Rua João Pinto, n. 8 Cães F Rola.

Telef. n. 1350

(MARCA REGISTRADA)

para roupa fina como para roupa comurn
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