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CHANTAGISTAS ,
g

Maria Eugenia da Conceição e

esmolavam para casas pias, sern
alguma--� polícia efetuou a f:>r.isão

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

vigaristas. A a.zeta Contra a Eu- Viviam confortadamenle,
Desportiva rapa Ociden- com as resultados das

A Policia Central, teve E, dentro em poucas ho-
t I b t- dciência, ôntem, de que Maria horas, o caso foi soluciona- Redator-AoloU dIV••conol'I. a rou as pra IIca os

Eugenia da Conceição, na- do, com a prisão da chanta- A evolução de uma revolta p�l.os filhastural deste Estado, casada, gísta Maria Eugenia da Con- Re rno bolshevista nas suas linhas prin-
com 40 anos de idade, resi- ceição. cipais é a mesma, em toda a

dente em Coqueiros, muni- Damos a seguir o resul- parte, seja o teatro da ação em

cipio de São José, solicitára, Logo após, quando Maria tado do sorteio de balisas. Moscou ou Madrid seja que se

em varias casas familiares já se achava recolhida ao xa- para a próxima regata de 15 estude a historia das republicas
desta capital, em nome de drês da Policia Central, a de Novembro: sovieticas da Hungria ou de
uma distinta senhorinha, tam- autoridade policial soube que Munich S. PAULO, 6 - A policia 1 quando esta vendia o prodútobem aqui residente, dinheiro havia, no caso, um cumpli- I· PAREO-Extreantes-

.

A Guerra Mundial abalou to- acaba de pôr termo á vida cri- dos roubos dos seus filhos, Di-
afim de ser destinado ás ca- ce-Eugenio Conceição, na- balisas 1 America, 2 Ria- dos os povos, entregando milhões minosa de um casal residente no rigindo-se, depois, á residencia
sas pias. tural deste Estado, com 42 chuelo, 3 Cachoeira, 4 Atlan- de almas ao desespero. Dêsse bairro de Vila Prudente, á rua de Luiz Furlani, pai dos menores

Investigando, o comissario anos de idade, de côr bran- tico, S Aldo Luz e 6 Marti- desespero politico-social, aumen- 8, n, 8, casal êsse que, inimigo que já estavam bem adeantados
de serviço descobriu qtle se ca, residente em Coqueiros. nelli. tado pela forma anti-popular da do trabalho, obrigava dois me- na arte de furtar, a policia en-
tratá de uma chantagista, Eugenio, também foi reco-

2. PAREO C t
vida capitalista, nasceu o ambien· nores, um d� 12 e outro de 14, centrou en -rme quantidade de

pois, Maria não foi autori- Ihido ao xadrês, junto á sua
d R bali amPleoAnlado te propicio para o reforço da a roubarem diariamente, Pai e objétos roubados, procedendo á

dAI A'

'I t
' O emo - a Isas o d ista-b I h' '"

d d' d i-l d idza a, por pessoa a guma, a esposa, pnncrpa pro agorns- L 2 R· h I propagan a marxista- os evista. mãi viviam o pro uto ..\ rapi- eVI a apreensão.
tal mistér. ta nêsse caso de chantage. uz e iac ue o. E.m todss os centros populosos nagem dos seus fi:hos que foram AV-I-�-,-O--3· PAREO - Novissimos apareceram fanaticos, falando de prêsos varias vezes e outras tau __

Lenha a dOm -Ic -II-Io - balisas 1 Aldo Luz, 2 "ideais da humanidade", de uma tas soltos pelo Juiz de Menores,
Atlantico 3 Ameríca, 4 Mar- hipotética republica internacional, registando, assim, varias passa- Panalr do Brasil S.A.
tinelli e S Riachuelo. de regimes sociais de justiça e gens pelo Gabinete de Investi MUDANÇA DE HORARIOAS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si·
4' PAREO C t

sem classes e outras fantasias. A gações. As instruções para a pra-tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen-
d d -bs 1. amPleoMna o

êsses sonhadores juntaram-se os tica dos furtos sístematicos eram.

d lco rí f
.

t d I h d "I· o rema or- a tsas ar- irad lissí
.

.era o servrço e omecunen o e en a a orruci 10 reu-
f Ir 2 R h I conspira ores pro rssionan que, dadas pelo progenitor. de nome

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- me I e rac ue o. explorando a verborragia fanati- Luís Furlani, individuo vaga-
minação de S· PAREO--íole a 2 re- ca C')OIO o desespero das massas, bundo e que sempre viveu de

Empresa de Fornecimento de lenha mos-b�lisas 1 Aldo Luz e paga�am com o dinht:ir,o dos, cen· ex�loj'ação. Um pai deshumano,
, 2 Ameríca. tros Judeus de ha muito existen- pOIS transformando os seus pro'

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor 6. PAREO
.

b tes, outros e novos agentes da prios filhos e mais uma pobre
I t J h

r

ízo rí Ih lid d -Jumors- a- I di I A'
,

, .,

h d Iexce en e en a em toros, artigo a me ar qua I a e ao r 1 '2 Ati f
revo ta mun la. s greves gerais menina, armgum a aque es, em

preço único de
-

31sAasld ALmer41caR" h aIn ICOS' que embora organizadas sistema' elementos dos mais terriveis naO uz, tac ue oe,
"d I d

'

O 1.1
_

OS" 1 AIM f Ir ticamente, nareciam casuais: e- esco a o cnme. s adrõesi- s agentes: [naco , e-
12$000 A CARRADA. ar me I. sordens e r�voltas militares encar-] nhos, a mando dos seus r=s= rino & Irmão,

será atendida com a maior 7· P�REO-Canóe.-bali- re��ram-se de impedir ,que fo�se I nitores, usavam de velhos ar�í�, Rua Conselheiro Mafra, 29
sas 1 Ríachuelo, 2 Ríachue- erigida a verdadeira união nacio- Entrando nas casas comerciais

C1OSS' 110 e 3 Aldo Luz. -í nal, avisando.,se as paixões ,d�s de maior movimento e aprovei· ampra---

I 8· PAREO-H á l· massas, o odio da parte opnrm- tando-se da ocupação dos empre- de dois caminhões
SANTA CATARINA b 1· 1 M t,onlrl� 2 R·I�a da contra o burguês remediado gados, eles furtavam mercadorias.

- a Isas ar me I, ta- f' d f ' ,

N

-A---L-U-O-A--M---S-E---q-U-ar'-to-s-.-T-r-a-.
',--C------R-T-·A---Z---E-S-- chuelo, 3 Aldo Luz, 4 Ca-

COOI o im e trans ormar o P'!- as mais diversas, levando-as para a concurrencia aberta pelaA
h. S Ati t· 6 A queno grupo da vanguarda mar- os seus pais. Prefeitura Municip ... l de Floria-

DO DIA C oeira an ICO e rne-i '. ,.
,

.

' xista em um movimento gigantes- Quando apareciam com as nopolis obteve prelerencia a firmatar pelo fone 1436. rIca.
co de caracter político-militar. A' mãos abanando. eram surrados Carlos Hoepcke S, A" para a

CINE REX, ás 7,30 horas, vitoria das massas. dos fanaticos sem piedade, razão por que eles venda de dois caminhões,
O galante mister 'Deeds, com Paipites e conspiradcres suc,�deu,. geral- á força tiveram que se especta- Essa medida, do honrado pre-
Gary Cooper e Jean Artur e dire-

. msnte, um governo transitorio de li:ar na arte do furto. Os pe- feito major alivio Amorim, é
ç�o de Frank Capra. .

1· Páreo. Ve?cerá a ,gua�- democratas fantasistas, adeptos de quenos chegaram a tal ponto em digna de todos os aplausos, poisnlção de Pp�IO ....ange, segur- ideologias impraticaveis, cuja ação aperfeiçoamento que, algumas ve-I muito dificultava, tornando-o mo.
CINE IMPERIAL, ás 5, 7 do da do Ipa.., .

se esgotava em discursos. O in- zes detidos, tentaram subornar roso, o reparo das nossas vias
e 8,30 horas, um filme de Eddie 2· .pareo: A InVicta, rra- tolerável palrador semi-judeu Ke- com dinheiro os inspectores que públicas, por falta de veículos,
Cantor-Escandalos romanos. chuehna manterá o seu título. renski constituirá para todos os os prendiam, Releva notar. ain- no transporte de material.

3· Páreo. Desta vez o AI- tempos e todas as épocas o sim- da, sue, com o prodúto do
RIO,6 - Ao chefe do De- CINE,_ROYAL, ás 7,30 ho- do �anhar� na SÔp�.

i de"
bolo pe�sonifjcado .desses regimes furto�, Luís F_'urlani e sua esposa DESE..JA COd-

partamento do Pessôal baixou ras, Legião das abnegadas,com ... Pareo. O .Martl.nóell. " de traDlllção. Fanatlco e demagoso Virgma P�lmHa Noche, chega. certar seu radio?
ôntem o titular da pasta da John Boles e Loretta Young. fenderá sua, AURlca vldt rIda. vaidoso, era ele o elemento alta- ram a construir uma casa, ava-

Procure o BONSON, á rua
. , S· Fareo: pezar I) uro t d' 1 h á I' d 30 d· Padre MiguelinhoGuerra o segumte aVIso:

Ald
men e ISSO vente que c egou la a em contos e réiS,

"Declarou-vos Gue, até ulterior
, C�NE ODEON, o li�er, foca· ven�erá o. o.

.

I do c�ef�a da revolt�, facilitando aos ,Sobre o fá�(l, contudo" a poli- FaIeceudeliberação fica alrerado de 48 hza as 7,30 horas,.fIo som de 6 Pareo. O pavtlh�
d

cnmmoscs, orgamzados e armados cla recebeu dIversas queIxa dos
para 24 h�las o prazo �brigato- uma valsa de Strauss, ('om Lee Aldo será novamCeénl.teh Iça da. a suhida ao poder. negociantes prejudicados pondo-se
'd '- d f' "B 1\'" h, I Bohmen 7· Pareo: O 10 O, O

fi t dno e apresentaçao os o IClalS arry e uc ae ..
á '.. em camp<) para o agran e o

_ " Rtachuelo, mostrar as suas Bebidas NaCIOnaiS el Extran- d I' d
'

em transIto, tendo em vIsta eVI- OVE IS - ven- bA I·d d ó NO
e Ito e essa maneIra processar

d'd "b d M oas qua I a es. geras s ' .'

N d'I'tar UVI as 50 .re a presenç�
_

os dem-se, por motivo de 8.- Pareo: O Riachuelo en- "'AFE' ..JAVA
os �als c,nmmosos. �ma 11- RIO-9 -Em virtude do fale-

mesmos nas dIversas

guarmçoesl' d .........
� gencla hUJe efetuada cerca das· d d I P", , 'viagem, novos e mo er- cerrará as regatas com m4lil Praça IS de Novembro 12 h 'd d

CImento o verea or van essoa,eVItan�o.se, ?utroslm" em con�e- nos; um dormitorio de casal uma vitórid. Antonio Paschoal ,oras, as aut_on, a e. co�se- ocorrido na madrugada de ante-

�uencla, �edldos, de mformaçoes e uma mobilia de sala de jan. gUlram deter Vugma Palmira, ontem, foi aprovado um voto de
as respectIvas umdades. tar, Zuzuca do «Combinado». I t profundo pezar, justifit::ado pelo sr .

VENDE--SE
Vêr áRuaConselheiroMa- O Campeão da Cidade.' mpcs O Nogueira Penido e sra. Berta

no local Caiacanga, (Ba- fra, 71-A, Figueirense x apresentando-se, desta vez, devenda e cons1gna- Lutz,
se da Aviação Naval), Combinado na câncha com o quadro ções O vereador dr, Ivan que se

uma grande chacara. com Realizou-se Ôntem, no es· completo, conseguiu, com re- encontrava recolhido a um hospi-
pomar, duas casas (uma FI IANO vende-se, tadio da Federação. magnifi- lativa facilidade, venc.:er o O sr. governador Nerêu Ra· tal, estava plêso em virtude de ter

grande e' outra pequena) e por preço baratissimo, um co prélio de futeból entre a contendor pela contagem de mos sancionou a lei n. 116, que assassinado no saguão do Teatro
engenho de farinha. Tratar á I piano usado, á Rua Esteves equipe .dO valoroso «Figuei· 4x I,

,

reafirmando, ,assim, o dispõe sôbre o imposto de ven· Municipal o 2'violinista da Opera
rua Tiradentes n. 16. Junior, n. 120. _ rrnse·F. C. e o fórte quadro I conceito em que é tido. das e consignações. sedutor de sua esposa,.......................... , .

seu esposo
autorização
do casal de

O rnar�do ensinava a assal
tar e a esposa se Anca,-

regava de vender

D'ora avante passar ão os aviões
da P anair do Brasil SI t\, rumo

ao Sul, nas terças-feiras, sendo
que o fechamento das malas se

efetuará neste mesmo dia, ás II
noras, e rumo ao norte, nas quin
tas-feiras, fechando-se as malas
ás 20 horas do dia antecedente,

RS.
A distinta freguezia

presteza pelos telefones.

1341�
FLORIANOPOLIS

Para cont.olar

o desliga ..

menta de ofi
ciais em trân-

sito

o dr.lvan
Passôa

(MARCA REGISTRADA)

ro�pa fina como para roupa comum.

..
recomenda..se tanto pa�a

�

,\-."
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Ca rios oepc
FL.ORIANOPOL.IS

Blurnenau - Joinville São rrancisco - Laguna -

Mostruario permanerlte em Cruzeiro do Sul

Seoção de Secçiio deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: 'MACHINAS:
Moríns e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: é' ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, IvIotores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: Lo' I

,�Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e· guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, acces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite fv'laria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� . �
.�N'AVdV'.AV..Q'&��_��#N��_�����V..tÕ..VA.V..à��.

e�•••••·---.---••••��. A Gazeta

I
li
•
ti

�
� -. - --- -. - --��- - I :....:: Dr. Renato=
� ==8arbosa=:
U����8�W� --� ..._-,:.;;;.::.:.....;;.. _��ii!:.a..::.:.�•••���. ADVOGADO

b�\íIMí!�e�����_ � ._A.�.".. Rua Trajano, 2 Hsob.)
'��'" ������ � ��_••�,. Fone 1325-Ater,de cha-

: Companhia "Aliança da Bahía"l �ad
.. para ° interior,

: .

"Dr. Aderbal R.
e FUNDADA EM 1870 I da Silva

! Seguros Te restes e Maritimos I RuaCons.J�f::"IO(sob.
Z Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil I Lonos 1631 • 1290

$� CAPiTA L R ALIZADO 9.000:000$000
� RESEj{VAS NIAIS 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 EM=1935 4.280:552$970

Partos - Moléstias ,4,

Senhoras
Molestías de crianças

0. Diretor da Maternidade=
• Medico do HOlpital

I (Curso de especializs ção em Chevrolet.

molestias de senhoras)
"d O sela t Vende-se, por preço de
I: Aten e na Maternidade e ,,�oncer a o ocasião, um automovel che-
'i'AT até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o vrolet de '6 cilindros, em
" e á tarde - Consultorioi sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.
• ANITA GARIBALDI, 49 MigueH�ho, q�e será plena- Tratar no Largo 13 de

...-----.-----0......... -------- m'ente sattefeito. Maio n. 21.

Mertrtz:
Filiaes em:

Fltentoe bem!
•
•
•

Agencia Moderna de Pu- Cf

blicações, com séde em São Paulo;
o

e autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

•

lortelol proprlol, tras vezas

por limana, todal aI legun
daI, lier�ulI e IIxtal-lelral,

Forrnidaveis

Extração com global de crlltal.

A rrlax.,.:rl� IIIU.1i
_ honestidade, pOil, OI lar

'eluJ �ão presencladol pelo povo.

•

Apentel! Sub-Agentel] e Reguladoras de"AvarlaIIem.; IodaI ol:Eltadol I�� Rr��!t tU, UrUflU2( e nas prlnel paí8� praças estrangelrral.
.

p.gentes ern r-torianopous :

D
II

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

"

r i I ( '1' N. I.G83 END. TI:U:GRAfIlO ALLIAlvÇA

Escritórios, em Laguna e Itajaío
"
• Sub-Agentes em Blumenau e Lages�'li[�

�••$�I�i{;;�.��-_

Advogados
I Accacio Mo-I

n. 70. - PhOJ'p:, 1277.-

•

te I ra tem seu escrip-

t61 io de advogacía á rua

Vis .onue de Ouro Preto

I Caix1 Postal, 110. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado

•

I
•
ti Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e· das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ;

VENDEM SE duas casas no
RESIDENCIA- Rua Este- distrito «João Pessõas ,

'Lves Junior N. 26

I
Estreito, com agua cena-

TELEF. 1.131
nada, chacara, muitas arvo
res frutíferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.
90, com 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

e.ntender-se com o proprieta
TIO.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--SE:a casa sita á rua VITOR
. MEIRELES n. 15, com
bôas acomodações para pe
quena família.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

e

Indica:
OI' ""..,_.,._.. _

-

I
Drr Ricardo I
Gottsrnann
Ex -cheíe da clinics do Hcspi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em cirurgia

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

operações de plastica

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ennlca m.dlca ;de crlan
çal e adultol

Consultas diariamente das
4 hora: em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

. FONE-1595

Residência: Rua Visconde
,
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO ,DE
ANALISES·

-

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OllVE RA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de dillgnosticos

.

SI •

_ages

Dr'. Miguel
BI::>abaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias-Hemonoi des
Consultas:

dasel3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 eleíone, 1595

o HU\I10R SMO, OlS ai
espirituosas anedótas, historietas
cómicas tara rir, é cultivado nas

paginas de

\ I

Vamos LêJ!

a
.

nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

Vend\!-se uma bem montada
ALFAIATARfA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

)
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A·'GAZETA-HollCll1Vpolis, 9 -11-1936
------_

JUSTIÇA ABISSINIA-São
os proprios jornais inglêses que re

cordam esse episódio ocorrido
em 1867. O Négus de então

distribuía ele proprio justiça, acu-
Recurso crime nO. 2.548, da mulando as funções de juiz com

SOLUÇÃO fi-Num recipi- comarca de Biguassu, recorrente as de carrasco. Os inglêses tinham
ente com capacidade suficiente, o dr Tuiz dp. Direito e recorrido lante a a Justiça e apelado Edu- feito uma expedição em seu ter
contendo 50 litros d'agua, dissol- Antonio Jordão Pinheiro. Rela- ardo Bartokoski. Relator o sr , ritorio, auxiliados por um rás que

F
.

'd
'

I t h 1 O I d lf t d d T S bri des. Tavares Sobrinho. .

f' d _}ungtci a umversa men e con e· vem-se eg. e su a o e co- tor o sr. es, avares o I1- por ISSO OI prêso e man aoo tra-
,

I d ntra os mildius bre h Foi dado provimento a apela- zer a' presença do Juiz. Espera-C:C,Q, emprega o co " � o. ..
..

melanose.antrhacnoses, peronospota SOLUÇÃO CD -N'outro re-
Foi confirmada a sentença que ção, pera anular o julgamento va-o o Négus quando chegou ao

e muitas cutras doerlças que tantos -s»
julgou extinta a ação penal. devido a compleiadade do ques- palacio o chefe de uma tribu

I cipiente, contendo igualmente 50 ti
.

d J'pr' juizos causam á avoura, Recurso crime nO. 2.549, da mano apresenta o ao uno fiél.
b d 1 litros d'agua, derrama-se o leite A I - .

o 5 510 d idTendo a calda or e eza ação �

comarca do Rio do Sul, recor- pe açao cnme t.. . , Julgan o que era o trai ar,
preventiva, deve sei' empregada �btidl c?m a extinção de 10 kg, rente o suplente do Juiz Substi- da comarca de S. Joaquim, apE.- não esperou explicações; dego
(01':1 regularidade, nas épocas indi.,

e

éa vlrgedm., I' d' tu to e recorrido Bernardino To- lante a Justiça e apelado Otilio lou '0. Depois achou tanta graça
r adas, afim de evitar o aparec> I _ om� ca � r:IOCO itros as, 50', más da Silva. Rehtor o H. des. Palhano. Relator o sr. des. Car- no engano que resolveu perdoar o VIENA, 9 - A princezamenta e o alastramento das doen- uçoes Jl e .s» contem respectiva- Medeiros Filho. neiro Ribeiro. culpado. Fany de Hchenlohe-Schillingslmt,f

' mente 1 kg. de sulfato de cobre e
A C" t d' Anulado o processo desde o d

..

C d dças UPO' cas ar e eu provimento ao espôsa o pnncipe onra o e'A c"a'!d'" bordeleza póde ser
1 kg. de cal virgem, para obter, 'I

-

hbélo inclusive. CURIOSIDADES-Um ca- H h I h
.

id d
'"

I 200 I d Id recurso, para anu ar o processo o en o e, antigo presl ente o
d

' por exemp o, itros e ca a f' d
'

d d Apelara-o crim nO 5 517 I 'd 25 di Ih d A H f
usa a conjuntamente com os ar se-

b d I 1'1' fi' I
a rm ,e que seja a a nova :t I e •. ''ia o po e passar las sem conse o a ustria- ungria, oi

n atos de c \umbo e calcio,o verde ar

� ��a I� .

d�
su CIente

Cf
0- denuncia. da comarca de Caçador, apelan- comer. contando que não lhe fal- vítima de um acidente de cir-de Paris e o sulfato de nicotina, c,ar

d
itros

aguaI num pu ,v�- Recurso crime nO. 2. J50, da te a Justiça e apelado Genesío te agua; aguentaria sómente 17 culação ,

Nfto doe ser empregada com o
ma or o� outro qua,quer recipi-

comarca de Canoinhas, recorren- Falche'ti. Relator o sr. des. dias sem beber, mas sucumbiria A princeza sofreu
e-xtrato de tabaco e sapouaceos, �nte"d e ;gItando lcOo��muamdentedo te o suplente do Juiz Substituto Carneiro Ribeiro. ao fim de 5 dias si lhe dessem craneo e acha-se emGeralmente é empregada a meio, rqui da solucões lltroBs e ca a

e recorrido Oétvio Batista Mo- A Côrte mandou "réu a no- comida e faltasse agua. Muitos ve._j ,

D uma as so ucoes fi e. 'R ! d C
'

'

I t d CI' ,

.

f
. , ,um ou COlS por cento. amos a :t

terra. e ator o sr. es. amei- vo JU gamen o, por ser a e animais 10 enores vivem muitos
seguir o processo para o preparo

---

ro Ribf'iro. são absolutoria manifestamente mêses em jejurr. Os sapos pódem
Id 1 I De um modo geral, para se t

'.

d t 2 3da ca a a 'I.. Dado provimento ao recurso con rana a prova os au os.
permanecer a anos sem co-obter uma bôa calda bordeleza A I

'

5 • 98para pronunciar o recorrido no pe ação crime na. .�
'mer; um gato, não lhe faltando

artigo 294 § 20. combinado com

I
da comarca de Porto União, ape- agua, aguenta 15 a 20 dias sem

1 Kg l'-Pesar cuidadosamente os ° artigo 13 da C. L. P. lante a Justiça e apelado Fer- comer,-d'onde se conclue da

Imateriais
e usar as proporções ir.- Recurso crime na. 2.46, da panda M.oreno Maia. Relator o grande necessidade da agua na

I Kg, clicadas na fórmula. comarca de Hamo.lÍa, recorrente sr, des. .t\lfredo Trompowsky. vida dos animais.
100 lt, 2' - -Nunca misturar soluções João Claudino e recorrida a Jus- Anulado o processo desde o

concentradas, mas sim soluções di- liça. Relator o sr. des. Silveira libélo inclusive. JORNAIS DO CE'U-Uma
luidas. Nunes. Apelação crime nO. 5.514, grande empreza norte-americana
3' -Pode-se substituir a cal Negado provimento ao recur- da comarca de Idaial, apelante a de publicidade vai crear os jor-Num barril ou vasilha, com ca- J t' I d B

'

'I), Kis d P' I fvirgem pela cal hidratada (apaga- so, para confirmar a sentença que
us Iça e ape a o enjarm -

nais o céu. ara ISSO, pane oupacidade para 100 litros, deitam- ') d' 30 I
'

id ' ner. Relator des. Alfredo Trom-
a construção de enormes balõesda" aumentan o oe '. o peso pronuncIOU o recorn o .que e

se 90 litros de agua e dicsolve-se
da rIlesma. I juridica

e está certa com á pro- powsky. dirigiveis que serão ldísadcl
um quilograma de mlfato de cobre,

4'-A calda bordeleza deve va dos autos, Mandado o réu a novo julga- principalmente a noite, com anun-Para facilitar a dissolução, põe-se
SEr preparada e aplicada no mesmo Recurso crime nO, 2. 551, da menta para que em outro seja cios luminosos. Cada um deles

o �ulfat:> de cobre, de véspera, d C 'h m�lhor apreciada a prova dos 'd I d 52 Idia, do contrario se altera. comC\rca e anom as, recorrente tera e um a o e 'outro e-
num saquinho ou cesto, amarra.do d J d D'

,

-d utos d d'5' -- A� soluções 'separadas ar. uiz e Irelto e reCOrrI o a . tras que po erão mu ar mstanta-
ao bordo do barril, de modo a

d l' dI] - P M R I t d Apelarão crime nO. 5.521, neamente, formando os mal's va-n e su rato e cobre e de ca não oao . oço. e a ar ° sr. es, :tficar ligeiramente mergulhado,ue-
se alteram,podendo assim ser guar- Sdveira Nunes. da comarca de Concordia, ape- riados dizeres, acionadas por umralmentc, a dissoluçãO dura de
dadas durante mu:to tempo. Reformada a sentença para Jante a Justiça e apelada Teobaldo teclado semelhante ao de umatcês a quatro horas, Apressa-se a
6'--Com a calda bordeleza que o processo continue em seus Horback. Relator o sr. de!. AI- maquina de escrever.'operaçãó dissolvendo o suifato de , .

b b ulterl'ores tel,'mos. fredo Twmpowõky.não se usam reCIpientes, om ascobre num pouco d'agua quente.
ou aparelhos de fer!o ou aço,mas Recurso crime na. 5.515, da Anulado ° processo em face

Noutro recipiente apaga-se a
sim de cobre, bronze, barro ou comarca de Biguassu, recorrente da complexidade do 40. quesito.

cal, tornando-a pastosa; isto feito, revestidog cle porcelana. o dr. Juiz Substituto e recorrido Apelação civil nO. 1.274, da
adiciona-se o restl1nte da agua} -Existem no comercio sob as Laurinda dos Santos. Relator ° comarca de Florianopolis, apelan
agitando fortemente até se obter

denominações de "pó bOJdelezl r, sr. dL:S Alfredo Trompowsky. te Nestor Machado Vieira e

um leite de t.::a! bem homogeneo. "pó Caffaro", etc.,produtos á ba8e Cünfirmada a sentença que aplada a Fazenda Municipal. Re-
Deita-se o leite na wlução de, de chlorureto de cobre e de cal, julgou prescrita a ação. latos o sr. des. Medeiros Fi-

suHato de cobre, tendo o cuidado
d b

-,

I' Apelara-o crl'me nO. 5.515, lho.
capazes � su stItUlr a c asslca :t

de mexer bem a mistura.
calda bordeleza, com a vantagem da comarca de Curitihanos, ape- Foi dada provimento a aptla-

-A calda bordeJeza não deve
d � ser o preparo da calda muito lante a Justiça e apelados r'\anoel ção, para reformar a sentença

ser acidll� o que se Verifica de um .,

I
"

fi' d'l' Leper e Caetano da Sl'lva. Rela- afim de ser o apelado reinte-mais slmp es,pOls e 5U ciente I UH
modo prático, por meio de uma

em agua determinada quantidade tor o sr. d.:!s. Tavares Sobri- grado no cargo que exercia de
lamina de aço mergulhada na cal- nho. auxilIar de administrador do Mer-do produto.da durante um mlOuto mais ou

__ Convertido o julgamento em cada. Vencido os srs. desem
menos. Se a calda estiver aciela, a

Para ouhas indicações. dirigir- dillgeLlcia, afim de determinar a bargadores Medeircs Filho e Ta-
lamina ficará escurecida. Neste ca-

remetSl de nova cópia �o 'termo vares Sobrinho.
so adiciona-se leite de cal aos

se ao

de resposta aos quesitos que es- 2•••••
----------•••••

poucos, até desaparecer a acidês,
SERViÇO DE DEFESA SA- td imcompleto. •

A calda acida queima a folhagem NITARfA VEGETAL Apelação cnme nO. 5 . .')08,. C r e d I' toM, u t u o' P r e d I· a Jdas plantas. Podem-se usar tam-; da comarcr\ de Lages, apelante a liJ .

bp.m papeis i,ndicadofes(tour.n�sol) Largo da Misericordia (Esqui- }.lstiç& e apelado José Alves dos e
no reconheCimento da aCides e

R S t L .) Santos Relator o sr des Tava- G
I' ,

d Id
na com a ua an a uzta . •.

alcalinIdade a ca a.
res Sobrinho Mandado o réu a

CAFE' BOM SO' NO TELEFONE-2-7336. novo julgamento por ser a deci-
..JAVA I são abwlutoria contraria á prova

Praça 15 de Novembro I Dr. Pedro de Moura Ferro dos autos.
Antonio Paschoai Advogado ApelaçãO crime na. 5.522, I

Rua Trajano n. 1 (50brado) da comarca de Concórdia, ape-jBanco de Crédito
Popular e Agrt
cola de Santa

Catarina

l' �1 in lsterio da
Agricultura

Preparo de calda bordele
za com soluções concentradas
em «stock»:

Quando é grande o número de
plantas a tratar, é aconselhavel o
emprego das chamadas soluções
«stock» .

SENHORITA! Acompanhe
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia

Miscelânea

Sumula dos julgamentos da
ultima sessão

A Casa que mais barato vende
6 TRAJANO 6

Côrte de
Apelação

r epar�&mento NaelOl1a! da

PrOdução Vegetal

SERVIÇO DE DEFEZA
SANITA'RIA VEGETAL

Calda bordeleza

FORMULA: deve-se observar o seguinte:
Sulfato de cobre
Cal virgem de bôa

qualidade
Agua
MODO DE PREPARAR:

A'S 1 2 TRIBUS DE IS
RAEL-Mais umll neblina da
historia qu� parece dissipada. Co
mo se sabe, das 12 tribus de
Israel, houve uma que desapare
ceu.

Quando apód a conquista e

destruição de Jerusalém por Tito,
houve a dispersão dos judeos pe
lo mundo e a noticia de sua pas
sagem em várias regiões. Unia
foi parar no Extremo Oriente, e

vários documentos é facil acompa
nhar a itinerario e conhecer sua

10cali7.ação na Russia, na Espa-

Conchita
Montenegro

RIO, 9 - A a;:>laudida es

trela Conchita Montenegro re

gressou hoje de Buenos Aires,
onde estivera com o seu esposo
Raul Roulien, filmando o Çjrito
da mocidade que será breve
mente exibido nesta capital.

Ferida
•

a prlnceza
F'any

írátura do
estado grá-

Politica
paulista

S. PAULO-8- -Para"substi-
tuir o sr. Luís Piza Sobrinho no

cargo de Secretario da Agricultu
ra, deste Estado, foi hoje nomea

do o sr . Valentim Gentil.
o novo secretario paulista exer

ceu até agora ° cargo de sub-lea
der da �bancada constitucionalista
na Assembléia E tadual.
-O sr. Oscclr P�rajá Martins.

suplente do Partido Constituciona
lista, substituirá, na Assembléia, o
sr . Valentim Gentil.

O sr. Edgar França assumirá
as funções de sub-leader.
-------------------------

ALUGA-SE quartos, tratar

pelo fone, 1.436.]

nha, na Inglaterra, na Holanda,
em Portugal. De uma, porém,
não se encontraram rastros nem

vestigios em parte alguma. Ago
ra, descobriu·se que ha na Abis
sinia uma Tribu da mais nume

ras, composta de cêrca de ......

50.000 negros de tipo e religih
israelita.
O mais curioso t que esses pre
tos manifestaram a maior surpreza
ao saber que não eram no mun

do os umcos a obsel var essa re

ligião.

maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PPlE-
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamen�::! sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias. consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois :sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13. nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

: Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na I
: CREDITO MUTUO PF�EDIAL :
1••"...-----•••,-----......:

o

Casa de Diversões
Familiares

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16

(Editicio proprio)

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAISCapital 136:700$000
Reserva 56:424$498

--

I R FCEP.;:;' DEP�SITOS I
I

IP"SAKDO 05

SEGUINTES JUROS:
,

CIC Limitada 5'[, ala. ICIC, AvisoPrevio6'[, ala.
Prazo Fixo 8"[, ala.

o-.

Cohrança feita por gentiE senhorinhas. QFiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li i,r;pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular. á Praça 15
de Novembro

...
_

�� --- -"

,v
I, ":
I' ;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brutal
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MATOU, FRIAMENTE,_OISTI
TIJUQUENSEMOCO

�
Gustavo BUchele Filho, quando regressava de u:-l"'la caçada, en') companhia

de seu pai e ur-n irmão, sabado último, por motivos futeis� aSS-dSSirlOu, corn un")

tiro de revólver, o seu arn!go Otto T!_II _

Nossa Vida

.. .

vira a Florianopolis

A cidade de Tijucas foi teatro, sabado último, ás
23 horas, mais ou menos, de uma lamentavel cêna de
sangue, na qual perdeu a vida, de u'a maneira estúpida,
o benquisto jovem Otto Till, com 22 anos de idade, filho
do sr. Rafael TilI, proprietario de uma conceituada pada-
ria naquela localidade. Transcorre hoje a passagem da

Este fáto indignou, devéras, a população tijuquen- data aniversaria natalicia da exma,

se, dada a estíma que gosava a vitima, pelo seu bom sra d. Adelia Cheren Amin,
procedimento. virtuosa esposa do estimado co-

Narremos o desenrolar do inominavel crime que merciante sr. Tuffi Amin, um

abalou, consideravelmente, a população dequela cidade, dos socios da importante Casa RIO) 8 - <\ entidade E.spe�Três Irmãos, desta praça.
Ad.

cializada de tenis de Rio Gran 3e
,

istinta �mversarian�e pos· Procedendo da capital por- 2a. PARTE do Sul vai promover a excursãosuidora de assinaladas virtudes, tênha e de regresso ao Rio F I· dOI·
.

O 't d ·C . .

Gustavo Büchele, acompanhando de dois filhos, re- será hoje, muito homenageada de janeiro deverá passar .

e rpe _e rverra, ept a- os magruncos tenistas canecas

b d 22 h d d 1· á
) "', tio que nao fOI vravado Ricardo Pernambuco e Humbergressava, sa a 0, oras, e uma caça a que rea lZ ra pelas inumeias pessôas que lhe dentro em breve por esta J'

L
-

d V
I' 6'

1 ·Aem matas circu S 1· 1·nhas d
.

d dmi -.
' eao e asconce os ma- to C03ta, hguras das mais glorie-'.. n v z .1 • evotam amrza e e a miraçao. cidade, onde se demorará em

'

Ao passarem pela residencia do sr. Rafael Till, .

it õas de sua ami
se. . .

<as do esporte da raqueta na-

dais cães perdigueiros que acompanhavam o sr Gustavo Festeja hoje a sua data ani-
VISI a a pessoa�d e sua arru- Martins Fontes. Os araçás. cional.

, zade, a r.er.�oma a de.clama. Belmiro Braga, Semana A
..

d '

dBüchele, invadiram a. área da casa daquele industrial, ver.�a. ria natal.icia a exma. sra. d
.. dora patricia Margarida Lo

"'::. noticia a ida is conh i-

f d d 1 d O I G F Ih d .

.'
-

amorosa, cidos tenistas do Fluminense F.orman O gran. e a ar! o, com latidos constantes, por te- ti la
.. �a o, esposa. o eS�I- pes d.e A. lmeida. . LU1·a Cané, (Romance de (' f b drem travado luta com o cão que montava guarda á mo- mado patncio dr. Henrique FIa- A t d b

",. aos pampas oi rece i a com

radia da familia Till. lho, engenheiro. ' .
insigne recI a ora r a- la ninã negra+Rornance de manifestação de agrado nos mero s

O barulho ensuctecedor dos cães despertou a aten- sl.lel.ra, -. que acaba de se! Ia ninã que sale de compras). esportivos riogrande ise,

ã d R f 1 T·lI h á Ániversariou-se ontem a gra- distinguida c�m o�aplauso '- Alvaro Moreira, (Modinha, E' a primeira iniciativa de r e-ç O O sr, a ae 1, que c egou janela, solicitando ciosa senhorinha Mima, filha do a
. �onsagraç�o une l11m,e� .da O sabiá e a Mangueira. alce que tomará a dirigente do es-ao sr. Gustavo Buchele a retirada dos seus perdigueiros, sr. Cl·lberto Geur. critica argentma por imcra dafim de cessar o alarido. Lígeira tróca de palavras e in- .

.
'-.'

-

Olegário l'i\.ariano, Boe- porte a raqueta no Rio Grélu'
tiva de devotados aprecI�· mia triste. de d S I·tervem o jovem Otto Till. CHE6Arn UH5 d li I da t d di

c o u

Gustavo Büchele Filho, dirige-lhe asperamente um
ores � e �va ar � e -

Hermes Boraes Vadação. E '

Encontra-se nesta cidade, acom- zer realizara em Florianopo- b ,
. m lnro Iinsulto, a que OUo interroga o motivo porque êle não re-

panhado de sua exma. esposa, lis, durante a sua ligeira es- 3a. PARTE if""

tirava os cães, causadores de tanto barulho. hei H· F· Ih tada, um finissimo recital, .. I
de i nteressr S

sr. engen erro ennque la o. 01 S·I M- dcujo programa inserimos I iverra e 1 va, ae O magrsterlo
abaixo: rpreta: .

Oliveira Ribeiro Neto, O Foi apresentado a considera-
Batuque. ção da Assembléia projétos SUbE�
Augusto Santa Rita, O me- cri tos ror d. Antonieta de Barr.::.s

nino e a bola. ! prof. Francisco Barreiros, Cid
Rosalina Coelho Lisbôa, Gonzé,ga, drs.Renato Barbosa e

Cativeiro. PIClcid; Olimpio, estabelecendo o

Adelmar Tavares, As Bur- concurso de titules para o ingrcs
Ricardo, Exor- caças,

.

50 e reversão ao magisterio pri-
�arganda Lopes de AI� mário e o concurso par» as re-

melda, Oferenda. moções de profe sores públicos,

v oAHIVER5RRI05

Sra. Tu/fi ,J1min [FLORIANOPOLIS, Segun.la-feira, 9 de Novembro de 1936

Margarida Lopes PerDlalllbu
co e HuberAll
to Costa

De volta de uma caçada

o crime Chegou, ontem, de Laguna, o

sr. Romeu Ulisséia, professor do

apressivamente Grupo Escolar daquela cidade. Ia. PARTE-Matarei ao cão e o seu dono-diz
Gustavo Büchele Filho.

HOlVADO-Pois então mate-respondeu prontamente o jo-
vem Till. Contratou casamento com a

Foi O bastante para que Gustavo Büchele Filho, senhorinha Adir do Livramento,
insolitamente, detonasse a sua arma em Otto Till que (ilha do sr. Emílio Ramos Livra
caiu banhado em sangue. mento, o sr. dr. Gerson Couti

O progetil atravessou O coração da vitima, alojan- nho,
do-se no pulmão esquerdo, câusando morte instantanea.

BAT15ADO

Menotti deI Picchia, Canto
Inaugural.
Filinto de Almeida, O Pão

I, u. III.
�assiano

tação.
Virginia Vitorino, Silencio.
Augusto Pinto, O Vira

(estilização de uma dança
portuguêsa),
[uana de lbarbourou, El

Duce Milagroso.

A fuga do criminoso o OCTO-'LOGOOntem foi levado à pia batis
mal o menino Norton-Mario, fi

Ato contínuo, vendo que Otto jazia sem vida, à lho do sr, Vitor Silveira de
criminoso fugiu, não se sabendo, ainda, o seu paradeiro, Souza, funcionario público esta

dual. e a que resolverá a
iii _

oposlçaao enterro
V. S. dará preferencia

A' maquina de costura nacional
"R E N N E R"

Por ser um prodúto da industria brasileira
um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcionamento
um movei belíssimo
40 ·1. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento
vantajosissimas, a longo prazo.

Demais informações nJS escritorios de:

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

Telef. n. 1350

I RIO, 9-0 sr. Roberto Moreira é esperado ás nove ho-
ras de amanhã, pelo Cruzeiro do Sul. E á tarde, no Palacio T;
radentes, avistar-se-ão os chefes das oposições Coliaadas para ex'.
minar a preliminar da presença da minoria na Ct)r�issão' Mixta.

a

Parece que o sr. Borges de Medeiros será o único vóto fa
voravel., naquele conclave, á execução do octólogo, do medo CO�
mo vat sendo encaminhado. O cuidado, hoje, é encontrar-se uma
formula que não fira suscetibilidades, nem promova dissidios. D�
qualquer sórt�,. todavia, a minoria, em plenario, debaterá o assunto.
Ao que se dizia, a Frente U'nica contará, somente, com os votos

�os srs, Artur. Santos e Paulo Soares Ne�o, de Paraná, e dos an

tIgos perrelil.l.stas que aderiram ao sr. Benedito Valadares.
A oposição capichaba ainda não se definiu nesse clissidio.

á espera de seu chefe, o sr. Asdrubal Soares, que deve regres5a�
hoje á nossa Capital.

Ontem, ás 14,30 horas, o cadaver de OUo Till foi
sepultado no cemiterio daquela localidade, com grande
acompanhamento, demonstrando, assim, os tijuquenses a

sua reprovação a tão brutal assassinio.
�--------------.---------------------�------

Mais uma Exanerados
RIO, 9 -Na pasta da Via

EsCO Ia No r- ção foram assinados átos exone

rna I Pr i nná ria rado Ledvina Wielewski, de
agente postal de Itaiopclis, em

A Assembléia Legislativa de- Sallta Catarina e Jaime Codi
cretou a c.riação de uma Escola nho, agente com funções de te

Normal Primária, anexa ao gru- soureiro da agencia postal tele
po escolar Raulino Hon, de grafica de Herval, no referido
Indailll. Estado

�Visíte
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PARAIZO
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ASSOMBROSO! o forrnídavei
de tecidas "nas da Casa
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