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Solicitada licença' para processar
mernbros da AsserY'bléia potiguar.

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

NAT AL, 19 - O procurador geral da Republica so

licitou Iicença á Assembléia, para processar os deputados
Amancio Leite, Benedito Saldanha e Raimundo Macedo,
implicados no movimento extremista de novembro, neste
Es�ado.

misturando-as em partes iguais.
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ET A
Faça unja experiencia, no pr�paro do pão caseiro, I���������������������������������������������

co.n as conhecidas farinhas I A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
«CRUZEIRO» e «SURPRESA»,

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALJ_ADO
------------

IIII Florianopolis, Qunta-feira, 20 de Agosto de 1936 I NUMEf�O 587
',--_------

RECONHE- I�:�:��,��t���t� QueimarDapmro'pvri�oOI.. rmgoha dias, uma cormssao da • IA

...----C-,I-MENTO
Diretoria Geral dos Correios
e Telegrafos, que est.í en-

carregada de inspeção nos

Estados do sul do Brasil.
Essa comissão que é di

'rigida pelo sr. WenceslauA M U L 1-1 ER
d -I It t 11'1 Viana, tem corno seus com-

expe guCS pe5a II!1S I U· ponentes o telegrafista dan-
deira de Mélo e o funciona- na magistraturario postal Roberto Barbosa
dos Santos. I .

I
BELO HORIZONTE, 19 - Acaba de ser eleita

JUIz de paz d 2 Jequitinhonha a senhora Dulcída Souza Pi"

I' O Fermento Med"iros é o pre- nheiro. E' a primeira mulher que: ingressa na magistratura.
ferido, porque é fermento de qua- Jáu Guedes "Casa Oxford"

I lidade. Festeja nesta data a passagem .

t

l-do seu aniversario natalicio o ta- para servt r o s,

C lube dos lentoso jcrnalista conterrâneo, sr. ftonanopohtano
Jáll Guedes da Fonseca, diretor C"m a pres_n�a dos rep se ,-

Telegrafistas da Imprensa Oficial do E�tado e tantes de autoridades estade.js e

redator-secretario da conlreira A impren a, inaugurou-se, hoje, ás

Republica. 11 horas, á rua Conselheiro Ma-
O telegrafista Bandeira de f C O f d dPlumitivo brilhante e vs iroso. ra, a «asa x or lI>, e p-o-

Mélo, presentemente nesta •

d j J A L'
o distinto aniversariante tem o seu pile 3.:Je as sras. urea ea'

cidade. e devidamente in- M C'" D

cumbido, fundará hoje, aqui, passad� ligado às lides d� impren- ou.a e eciua r.ego.

a secção do Clube dos Tele- sa �afCJga"ver�e, onde ln�ressou C iprichosamente organizada,

grafistas em Santa Catarina, muito moço, ainda. apta a coniecionar chapéos, en-

fi G t d Ih f feites e todos os trabalhos con-

cujos fins é a defesa de in-I,. .

aze a .augur�n o' e e-

cernentes ao ramo, a "Casa Ox
teresses daquela laboriosa licidades, as.socla"se as demonstr�-
classe. I ções de eSh,ma e apreço, que hoje Iord", dest'arte, está fadada a

_ lhe serão tnbutadas. conquistar a simpatia da socieda-

P A T R I A I
de Ilorianopolitana.

F'erm,nto Med 3'rOI Aos presentes, foi servida lauta
'�Para doces e bolos é o melhor. mêsa de dôces e finos liquides.

50 -I tosl Agradecêmos a gentileza do
mimor OS. convite com que nos honraram

as suas proprietarías.

�Jas diplomas
c.,.i,
tO' Politécnico

RIO, 19-Na sessão de ônlern do S�nado o representante
catarinense sr. dr. Artur Costa, pronunciou extenso discurso, lun
d,1mentando o projéto de lei reconhecendo os diplomas expe
dos pelo extinto Instituto Politécnico de Florianopolis, afim de

, poder- m os respétívos portadores exercer, livremente, mi'. pr,_fj:;
são de engenheiro. Esse projéto estava tambern subscrito peh se

nador Vidal Ramos,
-0-

(

o distinto deputado estadual sr. José Bom, qUQ vem

se interes-ando vivamente pela S( lução dêsse assúnto, rece-beu,
Ô item o �el�lIinte telegrama:

«RIO, 19 - Tenho o prazer de comunicar-lhe e I'fço
, transmitir aos demais signatários do telegrama de dez do corrente.

que apresentei projéto que foi apoiado unanimente no Senado,
estendendo aos diplomados no Instituto Politécrlico de Florianopo
lis as mesmas regalias concedidas aos diplomas elo Instituto de Juiz
de Fóra. Abraços, .,Artur Cosia».

Depreendo-se do telegrama acima que o reconhecimento de

<!iplomas do Instituto Politécnico, pleiteiado pelos representantes
barriga -verdes, no Senado Fe.ieral, é extensi vo aos [armaceuticos e

cirrugiões dentistas.

BUOAPEST 1 9 - Um crime hediondo foi
cada em Dordzima, onde três irmãos atacaram um

mais velho que dormia, queimando-o vivo.

prati
outro

o Govêmo da República institutiu o dia 7 de Setembro,
como sendo o Dia da Patria, prestando-se, nesta data, extraor
dinarias manifestações patrioticas.

As comemorações cívicas do Dia da Patria terão rea

lização em todas as unidades brasileiras, patrocinados pelos gover
nos estaduais e comandantes das unidadas das forças nacionais.

Assim é que, ante-ôntem estiveram reunidos os srs. de
putndo Altamiro Guimarães, presidente da Assmbléi� Legislativa,

------------- e os comandante, Soares dos Santos, da Guarnição Federal e Nel

A ren OVaçãO son Simas, capitão dos Portos, que assentaram as preliminares do
programa de comemorações a ser elaborado. Podemos, contudo

e Ie i to ra I adeantar, que do programa projetado constam desfiles das fôrças
armadas e da mocidade escolar, que se concentrarão no estudio
São Luís. Nessa praça de esportes os novos reservistas farão o

solene compromisso á bandeira. Nessa ocasião dirigir ão a palavra
aos militares e á mocidade das escolas, dois oradores, sendo um

civil e outro militar.
A Assembléia Legislativa fará realizar uma sessão solene,

á hora habitual.
A' tarde, no e stadio São Luís, serão disputados diversos

jogos esportivos.
A' tarde, ainda, na Catedral, teIá lugar um solene Te

EstradaFamllia
ameaçada

de morte
O engenheiro dr. Henrique

Fialho, aquém fora m confia
dos os estudos da estrada
de Urubicí, terminou ôntern,
o traçado-geral da referida
estrada, o que foi cientifica
do em telegrama ao Governo
do Estado.

CAMPINAS, 19 - O dele
gado de policia desta cidade re

cebeu qneixa do sr. Pedro Ví
Ibchi, residente á rua Carolina
Florence n. 490, contra José
Faizini, que, armado de revólver
e em companhia de mais dois

companheiros, munidos de faca,
ameacaram de morte a sua Iarni-

_'{ lia, quando ele de sua casa se

encontrava ausente.

A policia tomou conhecimen
lo do fato e vae apurai-o conve-

Curitibanosem

Foi apurada em Lages a

eleição renovada na 2a. sec

ção de Curítibanos.
O resultado foi o seguin

te: para prefeito: Partido
Liberal 116 e União Repu
blicana 25; para vereadores:
Liberal 104, União 25 e in

tegralismo 1 8.

O melhvr fermento: MedeIros.
Nos bons armazens.

nientemente,

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Não haverá
guerra

-------------------_.__

BELGRADO, 19 - Noti- Juizo de DireIto de
cia·se que Sua Majest»de o rei Canoinhas
Eduardo VIII da Grã-Bretanha,
em palestra mantida com o vice
consul britanico Ivo Kapetan
Hadzija e outras personalidade"
quando de pas_agem por Dubro
v'lik, teria declarado o seguinte:
«Nâo haverá guerra. Nã) a

desejamos e o mundo em geral es
lá farto de cor.tra-tempos como

O� que companharam é\ ultima con·

fla�ação mundial,»�
'í

,��
,�'JJ �:;�.

;".

no

A' noite o sr. GJvêrnador do Estado, dr. Nerêu Ramos
e sua exma sra., darão rer:epção ,e baile em Palacio.

Dentro em breves dias publicaremos a integra do progra
ma que está sendo confeccionado com especial carinho, de fórma
ii comemorar á altura a grande ddta nacional.

IA DA

Deum.

RECIFE, 19 - Foi apresen
tada a Assembléia Legislativa um

projéto autorizando o governo a

dotar a Associação de Impren-
C NS ODEON, ás 5, 6.314 5a de Pernambuco com duzen

e 8,30 . horas, a dupla sinistra· tos contos de réis, para a (QJS

Karloff-Lugosi, em o Corvo, d trução da casa do jornalista, no

novela d-: Edgar poe. terreno cedido pela prefeitura.

milhões de eleitores

RIO, 19 - ° «Correio da
Manhã» diz que

.

a intervenção
no Distrito Ftderal é uma idéia

Achando-se vaga acamar- 6ca de Canoinhas, em virtude Ida remoç[i�) do respectivo �����������������������

juiz, a Côrte de Apelação
marcou aos juizes de Direi- RIO, 19 - As últimas notJcias recebidas de ta
to de 2a. e 3a. en trancias o dos os pontos do país, informam ser ativissimo o serviço
prazo de 15 dias para lhe eleitoral, acreditando-se -que: () exército de eleitores
serem apresentados os re-I subirá a seis milhõe�', até janeiro, quando será encerrado

querimentos dos que preten- o alistamento. Em São Pc.ulo continua a campanha do mi-
derem a comarca vaga. lhão de eleitores,

GIBRALTAR, 19-5egun
do informações de fonte bem
informada, o número de viti
mas da guerra civil da Espa
nha eleva-se agora, a 50.00a
mortos é 130.000 feridos. Os
prejuizos elevam-se a vários
bilhões de pesetas.

Intervenção
no Ditrito Federal

em ,marcha.

M
-

18
. - Já deixou de ser boato vagoais . aVloes

e agora est; em estudos no Ca-
francêses para os tete e. no ministério da Justiça,

legalistas ! sendo encaradas duas modalida-

LONDRES, 19-0 «News des, a primeira por solicitação
Cror.icle- anuncía que 18 propria do prefeito, e a segunda,
aviões francêses chegaram a por iniciativa deliberada do pre-
Barcelona. Trata-se de 12 sirlente da Republica.
aviões «Devoitine», de bom-I . �, Câmara Mu�icipal r�ão sub
bardeio. armados com três eistirá uma vez feita a mterven

metralhadorss, e seis «Potez» ção.
de caça, equipados com mo- Com a intervenção suía logo
tores «Gnome-Rhone». Estes fixada a data para as elf'ições e

aparelhos seriam ue modela assemíidos os respectivos candi-
recente e muito poderosos. datos.

Duzentos
.
cantos

para a ASSOCiação
de Imprensa

CARTAZES
DO DIA

CINE l''vlPERIAL, ás 7,30
horas, Bom partido para dois.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, Marie Galante,

CINEJ REX, ás 7 e 8,30
horas, Bom partido para dois.

,I I.
..,.<"

.� �-�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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filho

os mor�tos"?
-tuzHa rrlento. --

•

pais e

aço-"-=Jarlelas colori
cobertas de

--

I
-

centraram. m uorcs difi!culdaJ�s para manter a vida no lar, esgotadas um grande magazine de modas, cupsJvitrines estavam ha muito ar

� eL) trab Ih e pila angustia da [alta de noticias, em um país r ombadas e 05 mmiquins em pedaços. Assuntados fomos correndo

7 dE' êg0StG (De Dolores del Caótro, escri- onde as ca.ounic lÇÕ '5 nunca foram bôas e ag »a, debaixo da pressão até encontrar uma escada que nos levou ao sub-solo. De lá ou vi-

, ':a Espanha). da censura, estão praticxm ente ab .li d.is. mos o cre] ita das metralhadora; que enchiam as ruas e os bater

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

b 'o os vidros desoeclac d I 1\ rnulh-r espanhó I:> desesperou -se. 03 inqu-ritos reali das balas nas paredes .

. ,_, .
'

• '.d" o ,,' ".,.03. 05, a _

CA -

•

I ú r."
- ' 1 ' sados em B"fg-,S dem·Jll<.t',a,-am que no mele. do. 501daJJs qu, Com o susto, encolhemo-nos todos no esconderijo. Tinh'i:!-

'O
' , ." ", Jaços, sao corno que um .'lmoo (1

'"
o

" -

_ � -senc \d ou �ôb[e a t-rra de irrticara-n atos de pilhagem f' tortura c.mtra os suspeitos de re, nos a impressão de qu : o combate durava horas inteiras. Q,Hn

I bdião,
estavam pelo m enos d .rzentas mulhe es. H'l uma currosa do cessara n as descarga., saimos, Q,Jinle minutos tinha durado o

i,J ,) as enorme" dincu!dades pa�
contusão Je s-ntimentos no desp.r.or da mU::lo!r espanhóla, horror. A3 ruas est.va II cobertas de morros e lerid ». AI3U15 con-

; " J tend
. servarn as armas n35 mãos. Ootros cobria-n o rosto, como que, ,-",,) dpa xonal nS e enccnciosas, .-'

.. 'I
r -i:"'e:.. .........."'j,�� e °teat",-,o=:. d prot ão Q"� pr'

- dei h t t
tzer '" verd , ., "O�lff' as operaçõe

......, ,I ): ;;;;.ol _, - ,) ocuran ') u.na eç". u_ Oleçao po eira aver con ra es 3

l_,- r, r r.0., a, Lll r, ... l .,. l'n' r im D, I chuva sinistra de aro!
�

.... .... ".u .. " 1. ,,(�uaj'·,.o I'm vez, um j\p:�silr dó: tudo as casas de diversões não f�ó)ira:n a'
�

r,,:â "1' I (lD',., :> b,'lI1l !. ,I ' ! ' '

r

' l.)rocuramos em vã) um veiculo. S.1!I"')'; a ca ninhar P'-
�

• - , ,'.c,,), C"ül [!.2oWll tO"lCO que auunCB
'u .... -

, ., , suas portas. 'd ' JL·CC JS" S l!Ja:� �!'._c', ,:�."J, ,�' l'j IS seocruras,qJ1e todos fnrocura.m CO,"". E' I
as ruas, cheios e su,to atê IU� um ve no taxi apilret:eu milagro'

", �rn P119",uns �eatío' e pO"'1l�n03 cn 'G:lS rea izaill ·se espet<;- 1 f d
' .

Lvid .:.
,- iam _nte Tlverros e azer uas Vjagel', pOIS eramos nove. l\.

:1 ' , ,
CJb, d�'IT)t,:. de salas ch,:!ia,. 03 él.')la'13os são tcrrivd,n�nte app,j-

\.I J P".l, 1.! .. T,l ..:' ,) '''.! JS 00 um 'os c
" "

I

I G J G p
m;jlheres E' '5 mellin::>s foram 6 fr�nt�. t sperei, com três h) lI:'!lS,

l' ., • d I d .

.

..,

a, \)11,. i\ o�

H'1lCAOS'1 xona b; e n,�rvoio3, como n0S tempcs (a f3n' c uer:a. are .

I dI' dr OI .0 os '..iS lél os, a ::.llS",_lO I (' o terro"- r.... assa'n mu I
r' ,<, h d

. jue o taxI Vil tas_;e. Apes3r :l va �l1tla ! meus com,Ja Hl�lrVS, CJ,j-
I' L

"

I

" .. , 11e cs em a�- Ct� 'que os hóm::flS CJu�r'êrn cnmpensu os onores que os ro Glau'
� a.v ",_ om I. S (,h05 ,�l. t," ,]c.] G � eSloantcl l,aV'indo 110S b "a�()e d'

'

") I d
�ss.o qU,ê senti U n (ip�rto na g1rginta q uall 10 o taxi r.leH) l-

I d _, .'
.

.

- ,,'_ < "'t�'" com um Iv,;rtlm �nto preearlO, qtl� para e es assu:n:- o p:\pe li e
I."

me(r a c,ldS pc. r 1 '.,is e Ct. \ 0\ VE:i'l:S, Junto aos filhos ch()rosos e fa� 11 a l
_

'eceu.

Qín! s.
,D�r 3çao. Emfim, chegamos tod03 ao pC)rto. Ne3se momento, ii!guns

A g' nd>j i ;i'cj o estão fc�;nda�, O led·), r,u pari!. Plelh0f 0:3 a �o o", teGím 9n t () S 30ldadus es;nn�óis) qu� nãJ CO!1-lcguFno3 d sttngu'f se e,3ffi 'g'l-
d:zr , o p'l or lo·', U o 'LI ,�a', t- "",i a kt-! b '}Jl hevik está fla

{emistas ou rebeld �S, aVi"l.ll1 b 'o J3, pr ,;le:d�
..

'1m J·t�,"il'); t:.�ca-

'Ud� i\ h.o!o, .c de l)�'1 ,J,0 éra c.tli'{ad� C"lm orgu!h'J -;3
Os acontecimentos can'oh.m !cv.::ndo a criseparaM'-drid )amos, p)r�m, gaiglll,L rapidlm;a�e ,IS es::d.is 1 rB,/O qJ�.,

�p ':1àJ ê .,Í sea • " d Jura, dlh) d.: tal15 as rlt.fS 'Z'Jiçõ�j e dl'lc . .)-
J O g� Jer"t! Franco, leJd�- rev JIU,:lJ:llrl) d�;enjlr_;OJ tropas ma. i 1� n)3 trz a L:n:kCi.

tas. roquin:u na I-I��p3nha e os ins'lfl'eto5 já p,:>ssu,�m cem aviões mo-l Mas quando já nos acÍ1:Hdm) a bord,), lIvre de pe,lg l, I,:

P"Jas ru' ;,' um Íai j' •• " JIJ2aI1l(.jL� (JS carrt" do go 'l�rno, d'!f'1 JS da guerra, cuj1.S b')mb3.3 e torp8do3 iepre3entam u-n sério � co;neçava a fuzIl,clria trem '!nda, celfan _lo V,j l:i fi.1 l);tn :).;, ás do!z �n 3S 7

,t�.lr d 's de fi"" : , a, e (' trôfo arü13 'n(�rtifera�, prontas a lem, obstáculo á ação dos navi0s do governo em Gibraltar. las ruas tragícas de Barcelona.

(:�H :'as T, j'1'l S II � I ' 1,[;(' '�< � e d� ou !TIçs.:no C'l:Jtra qlJalquer A luta nas fi-on:eiras de França é terrível. Milhares Ce Da NOITE, do Rio, edi.;ão de 18 dJ corr�nt�.

j),5 2, .'t:5pCl, !
' C. 11' no CreL. 'L. Ls e é ri asp�,to conffi::rwe- cid<1dãos de �o la� as nacio:uLJ,de, pa'sa.m a lin!u, refugiando�

(I Jr ,,],> [<li, 'r. T•. ". c: '.'._ �

.•
'

l' - rI" E d 1" p,
,.,

[a I z.... - --

,
.,."'. • (J. ver, '[ cf .t:.�;a ;)'il'7U�m a cr� se em erra g ue a.

h
'" -

n cc':', Entre e!,-s (:stão vdfi15 h:n,lii\3 espnhóla; que nuncó

, " � E>p: r·l. u/vugu�cida nÊ! ') �a d.f .... r";i:ça c' �r:� amigo3 e
foram partdarias Ja d r'�'Ll 0:.1 da eS:F�i(h e dão gçaças a D:!LS

w;r;-ngos. Us u:llrdm ,S �; v motas S,}Ü VIstO" fc::quenteme'lte e;Jtre as quanào podem abadonlf 03 nYfvf:;S di p:ltcia en3a,gucntad".
C b l' c' ,.,, rçed re é eles. ":,0 501U la �s que conseguira:l1 fugir á terri vel' vigi-
bnc a que o govê, llO ex" c U n) inicio do movimentJo

Muito, elos qt'",rt, is cnntr lis dos rebeldes estão situados "m

fôr;;o de B-ucelo!1<1 e .(1, a!d i l,i ,Ja c03ta que rodeiam a cidadê,
, I r 1 tá e,n tr 'Vil,.
i.... 'J'" "o'r 'ram (- () r)T s I � . b ]. d

.

(',

ó "", .. " I ( ,(.) ,),D arm!!o os COllUnlS:1S. __en�c" O, r�Jios m Jltiplica'n as Ord�1l1 de apag:u a5 luz�s e in-
!, '.i de COrp)3 ,l'�,' tU Bc:, ru,\õ, d ,:._mlpol1eb-se ao scl.Poucos foram f D' J d h I' d

I t.�rr:)mp�r o (ra eilo á noite. L êp::>"S (] lS ez Ha, &5,) ai') lca o;
tn�e:;::t" os Dor DI] ,t d I,

J at FV r \ d a [lar�!b(.�; )("")ul_
....

"'" 1:",;'" "o 1 .

1 o,�;. '. '

I SCVêrdS ca ti;;ns aos infra :tores. Ef)'retrementes, os rebeldes conti, úa-
•. ,a. �" " ) p.!., L41.A_ 'c U ) �,Io;- 't.u, m F_:ê:n ('usa enterrar um '

b b ",
.. d 1 I d

"l
J'

I. '�". ,'''' : " ,�� d
," ,

_, : I
mente despe):lm om a" iOJfe 03 oefoc romos maor"encn e es-

(",Uil\ er, pv, qUe 0.' (. P ,t'C�udO esc L ato e ptedaje CflStll pode calr .
- d ' O' 1 M "l l'nvad'!'u todos o

1 d' d f

,. tíOem aVlaos o goveínJ, me:lG e:n I adfl ...
w) c,:::;agra o os comun:�.():;... I _

U'l 't r
.

, ',' b ' " - b d" 1 coraçoes.
S OU LJS ctUlSlOS Oll5 re e.de, estao em lsslmu'ados nas,

S,'Tr"S. At;:cá los é (!I�a: i "1')1)5 iVC>I, <3 ra-o ser c"m aVI·o-es. La' em
". ! .........

" A Opi)'"\lão IngiesaUiY!r:,nas mais aitJ" r,(l�i�<ú(', ,est".') 0" rebeldes fcridos, rrotlgidcs F�endiçao, só incondicio .•a!!
fL)r te1hdos dt; lÚiGêIrd e L:' co. Descansam das lutas arduas nos Um <:omuGicado oficial do Conselho Nacional de Tra-
I' :ü,;ios iaexpuJf!ilve:s. UI' ataque aos redutos rebeldes �eria o fUl� balho da Lrgl'lterra ldmite qu� a colecta dJS trabalhistas ingh�ses, LISBOA, 19 -O correspondente dJ "S �cul ),) L LI,b3,1
cd'o para 05 U;sü:t:ll.(..;S. E a:sim 03 revolucionarias, protegidos, re- para auxiliar a Hesplnba, foi de cinco ma libras, da, quais o proo'escreve c.b Bad-ijós que n,) terço dê tr;),JJ3 [!Jlli[�, � le ,))jfJ;

l urcram as suas t;l.ergia<. p;io Conselho da Trade Union, fiel ás tradições, subscreveu mil marroiu:nos constítuirã'J três colu-\d.S, que plrtlci?arã) d) sitio d!
M"is ler ;�, nas r�3s de Barcelona, luta-se fer�zmente. libras. Entretanto, o govêrno espanhól está pagando cinco mil li, Madrid. A ofensiva militar dus reb:.ld�; contra I .: I t ai un�a será d

O�: reb..:!d�3 o�í!a ,13dfi éltMi'JêS inteli_5entes e cho:am',e com brii3 por um avião rapido De Avi/anda, de segunda rnãJ, posto parte final da campanha rcvo!ucion:uia contia ° gHêrn'J dl, Equo!r-
",� forças guver',ard1", r.'� I g.r, nais centrais da cidaJ.? Raj�-'na Hespanha. das. Os co:nlndlnt�s do ter'fo estão convicto; de qu� Barcelona
diS d;� meinlbad0r�s Lr .fll a mor::: a inocentes espectadores ou Jà se vê que o auxilio inglês é uma guta de agua nl) capitulará se�n maiores dificuldades depois da qu�dad � '\.1adrid.
aos que pre, fi S. 'f JL Cà;[ ,ara prover a f'milia do il1dispensa- oceano, comparada com as necessIdades da Frente Popular Hes- Acrescentando que a rendição da metropole Catilã só
"d. A devo. 10 ,IS bo,Tlbas cob. e élleas extensas e as feridas muI. p:ll1hola, aceita pelos insurrétos desde que se faça incondicionalmenteIl.
! pi'13 começ& � r:: ;,efl j- Dl a,m,)sft'a j lfecionada de�sa E'panha
i"ieliz. 0" ;;oe I N ..l�",I�Ü, c, tc,o na cP.iegolla dos atos heróicos e a

oLtenção de Gl ,.:,)j e <>dístp:icos lmi1a-Se cada vez mais dífid.
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TrÔjl O car-.hao

Bt: '4DAY >\, Fra.1ç'l, 19 -'J CJuraç'ldo I1E,p'lnall
�iJU o bombiUdeio de lrun ;Í;; 9,45 horas da ma1bã.

T'Ó!IllI-

-VI ort'� sem perdã'� !

o� vôos n lturno, s)bre M:ldrid começaram. A cidade e5' MADRID, 19 -o texto dl sentel1ça qu� cond:!'lI')!J á mer

te o general Fanjul e o CJl'n�1 Q"intana cmtén d:z consider ,do;.
Logo depois d:! assinalH a p:Htic, ação ,�rn dlversJs feitos 5 d!eio'
o,, termina: "Co:lsid�rand) os fátus cOflsu'U3.d)s por Fanjul e

�l;ntana CJ:lstitutivo� de ,:Uíto de'! r,�belão consu oada, lavriillos a

sentença u 1 \:1i:n �:n�nte, julgan �o que d::vem'J3 cOl:le lar e con ig-
(lamos o p'vce saJo Joaquim FanjJI á p�n3. de ffi)rte coo a LnJi)SS\

)!ltJade per ,JetUl d � re'lb ,h�a�,ã) e.u C:l50 d � m:blto. e ro ná) f er .

[nndez Quintana, á pena de m::>rt� C:lm igull accõsoria. I I

Estavamü5 �aiguns rtfugiad A em uma das ruas ma's 1m·

portantes de Barcelona. á eSpera d� Uill transporte qualquer �lue nos LONDRES, 19 -Un despa�ho procedente de Gibrahar
levasse ao cáis, para embarcarm s no navio inglês que nos espe- e transmitido pela «E.xchange Telegraph Company» declara, sem

rava. De repente um tropel con(,lso se fez OUVir ali pedo, e um ClJUfirmação, que noticias c'.leg das de Madrid àquele porto infor-
A mlllher eS;huL 5].1 c,liu em um d::s�s;Je,u fa':il de avaliar. As vento fOlt', encheu a rua. roam que o fam050 foot-baller espanhól Zamora foi executado na ca-

(éSrCl5a� c as fdth, 'a" e";l aeo ,na,th,ra«(l os pais'� o, iDuíd)s en� Pari! nós foi um sinal de alarme, Precinitamé'-nos p;Ha pital espanhóla.
lfi'l'mrt.';"''''

••''''''''''''��'''_-:'::: .. '.��_ :x:.:- ',"�'li:;a.;.�.:.-=:���i�ía::i.RltL:�:t<��:!WJ_.iSBiiiIIJíIIM ·�·�B'J."7 'MS -.,. 1MJ.':'.:IlI!8t'II:63!,�a:,:,:_��_�-'''!''''�''���_�'''_'''��-""!�'':'.!N������.. ���JIA!ml!,,=�_����!,!,,,���

p;,g

A'\ r-rlU!;'I �3 r .:;;Sp.3 i'1 h61;:?j
�,� �-rYI a

Fugindo do p,aís do terror executado

<

,

"

e de a.rtigos Inverno, para
V;�'

'.

ri'
SCH m ��Jm r.:� ".t'
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Hl'd Trajano, rr 1 sobra ío ,

RESIDENCIA- Rua Este-

I I
ves unior N. 26

!

TelephonC't]o' 154&
TELEF. 1.131

!i-�... ' en ae
.. e_f!1_... ��'fIlJ,.�..A�,••1,' I

aV'�'t:l,auos I C?r. Ric��í�jc I Oslyn Costa

;
= --=-- � I A ... caci M' '" I Gotl,s.rroarin! Colaboração

..ccaclo C- r

h r dr' d H
.

�, � I K

Cx-c cre
•

a c JTIlCIÃ o ospn ,.' . 1Z � "e r: r� " .'
tal de t'lürnberg, (ProfessúK �ãO seta Je�ol"ido O ongvia

.�
R.m1 ..JI ....i O �

I � (Jj, tem seu escr rp-

llndórg Burkhardt e Professor pubLIcado �� nao.

�.', A9enc Ba ilVISo &IIer ln a ue sr- IAm�;; ". !' Erwin Kreuter) I o con��rto expresso em art�
",,$

bljcações, com séde em São Paulo:
�,� ;r' I" •.

;:.'vogaCIa á fl1?

'rfci;j,i!��, cm CirUi(}1âl ��aj;, c:!�ab�;:t�;� �:m:es;��:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo Vrs.once \\ l.fUfO ,Ido {j�ial sabilulade ou endõsso tsor parle

Federal e possue a carta patente n. 112
�

Ir. l'l. - I'h,)' c 127í _ :�;asc;á:;;a:.��:::�)l:g;;���:: da Redação.
� · ,.

I
cirurgia do sistema nervoso e Assinaturas

Cai}, 1 Postai, 110.
operações de plástica ANO 44$OOQ

SEMESTRE 24$OOQ
I

I I CONSULTORIO-__r�lia Tra- fRIMESTRE 12,$000
I Forrnldaveis 80rtel01 proprl�s, Ires vezea � f.1'. l clfn::: íl� iJ'�ol.ira hnn. ano N. le das 10 ás 14 e MNUEMS. AVUL;;:O 4!�g:

por semana, todas as segam- g II
das 15 ás i 6 J!2 horas.

ATRAZADO
� :301das, ter�;1i1 e IElxtss-felras, IH'?

T
fP

T ","r; Advogado ELEF. 1.285
�

lofuvile-Xavier Sdaedk
;: Curso de Uf f'fjaliíélç2o r m Lages-Hossam"h N�!
:-raactroriolo,gi� no L: b. de Laguna-Fn; cisco Chagas Ma..Il..Saude Puhhca do Rio de chae';

]ômiro Mafra --Pc';!pilío Claudio
Executa anr ';�r r

F' < 1, ti-
Nova TT€uEc_,-João José ArcbeCílfEitf:ff [\i\�jit', 35 (sc bu cr) - �L;c rc�t..:i � :t�., -

d Orleans -Ed" .... Matos<I$ .� (lur�.o de eq.lfCJâhzaçao em açâo (( 1;'1 Il )Ill� o

!$� 7 ELl:.J OJl.'E N. 1.083 E ND. TELEGFAFIC�, ALLAI... � A ��'i,'."'� I' t

h )
Porto Unl�Q'�- Herminio Miles�.... .,

<� mo estias de sen Oi as --- �
• E

' .

L I
."

� Rio do Sul-••,Aristides Melo
_ scríto 'OS enl aguna e tajaí �',. I\tel de na fv18 'd Deseja concerta c; Sãolosé.---J(J�t C(i)s�a Vaz
"'liN

�'�
a1é �� 8 1 2 'c:-wr3 I

d ? S Fran C G

: Sub-Agentes en-> Blurnenau e Leg€sl�.;."',· cá �2;��_IC0Q nJrll; ;":-�(:i7�i,IO. SãoJoa�l�í��'J]:;:c�aI::rrdea
. , .j i, ANITA GARIb" Lo J, 49 S:i li I. _ \.1

Tijucas- -." J�, ...ld �amos
�rO·�••�'�j���$-------��=----·- __�������••• ------ namente satl�Ie1to. 'fubariQ-"'éitjui �..

Ext ra9ão com globos da cr1stal.

.

Dr. Ren�({:'� ",:;: I==Barbosa==
ADVOGADO'

A .1' a x.1. r-,.-=a .lsll . .l honestidade, pois, 08 ser

lilll lãü pre&iOollc!ado.. pelo povo.
� _-- ..._,. .... - ...... � •• _. - __o .. ----_.-�.___.

\.....'\P1 1 AL ht..t\Lílf\0'0
RESERVAS :vlAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLlDAL )ES ASSUNl iDAS EM
SlNISTROS�PAGOJ EM 1935

...

8.(Joo:oOG�b(JO
�', .OOO:GOOr.OOO
� .792:553. 358
1'4.161 :966 549

1935[i�2.717.044:063$157
4.280::552�970 Dr. Carlos Corrêa

Médicos

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diret(ir da Maternidade
Medico do Hospital

:;p,en;�lr:;Sub·A 2!:'ntes (li P.e'!.lLl!ad�irell de Av�ri�:ljLem
�o Brasil, no Uruguai e ras prll1aipajs� pr�çal.4 �ies;,raf J�l= ..s,

..

c.�

Agentes em Ftorianopoüs:

Campos Lobo & Cía.

UHitri
_

os Estadu

Pt:a

�ndica:

o r.�Artur Pereira
e Oliveira

CHn�c:!l médICa cf.. erlen
ças e sdu;{o.:

Cor suias (] ic riam uie das
4 horas em , etatt,

Co: su íorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595
Re ic1ência: Rua Visconde

de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524
LABv.RATORIO DE

ANALISES
CLlNICAS DO DR, ARTUR
PEREIPA E OUVE R A

Cbefe do L",boralorio .-la
�:'é!G.ia (te. I<)�.ú.e r'c:
L. Estadô.

\t: ,

AOAZETA
*' m�

ÕIARIO INDEPENDENTE

A COI respondencie, bem COlTllJ
os valores relatives us at;
nuncios e assinaturas, .v�
ser enviados QO DiretMr-Qt
rente J�ii".. Call1do.

Redação, Admnlstratlo
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, SI
Fone, 1.656

Agentes··ccrrespondentelJ
lortc Alegre - er. Al'toniC)

Bolfhfi
Curitiba-Petrarca Calht'd.

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

h.raranguá-Jaime WendhauSft
Anitapolis-Anibal Pae:;
L\ngelina-Armando Sdnnidt'
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rAartiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas=-Pehe Tarfes
Cruzeiro-Osvaldo Perela
Curitibanos-Enedino f«fsa
Cresciwna - Dinorah �tve.

Caminha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-Florianopolis. 20 -8-1936

____� __ o ..,__..._ ...._---=�--'

Irra
RE ti �

'�13 �
• '�� I [iJes ;'�.®

.- '1�j'_"��
�I ��n t''t � Us,.-=-Z! . !:'!..,·"él.'lI i:J

I
"

;��� :1� tti U '(l,J AG � A D � r: �.,� r: !:\,� T (1r; '.0"1 �,.] "::,��
ATLt::UCO !\V/.I'

I A diretoria da U.B.C.S.C. em
, no ne dos s, us a oriados, grandt'-

,,_ i ment- sensibilizada co n � Igen�i!d l Z I cora rue fu 1 IgUlO 1, P I

c-. 'oe sino ,;.� paS� c;(m do 11' au.

versario de sua f'JncJação, hipoté: a
os seus agradecImentos a todo:

AINDA SE DISCUTE A NEUTRALIDADE quanto COD'pareceram ou Se h,-
RIO, 16 -- Foram trocadas

ram r ')rfHnÍar na posse de SUl'<.

'f M d S res BERl.IM, l8-UIU comunicado semi -oíicia] publicadoentre () mInIS 10 ace o ou
- � ,

nova D,fatoria, e berr assim aqu\.�-
e o embaixador Cantalupo as no- hoje, nesta capital, afirma que o embaixador francês Ínfmmou ao

'es que lhes enviaram telegramas
tas de um "modus-vivendi" oro' goverl1o do Reich, ontem, a respeito do acôrdo procurado pelos

e felicitações.
I isorio entre o Bmsil e a ltalia, governos inglêse5 e Ira icês sôbre a atitude aser adotadas a respeito D 1 U B C S C

h I 1 ela .'...,

n ant -rido () regi;ne atual rara as dos acontecimentos da guerra civil e.span ó a. A Diretoria Reunir-se-'; hc.it, á:; 19'!" c S

fI laçes comer�iélis entre os d:�,is Nos terrr os de se acôrdo ambos e tes governos prcíbirã .
.

o Conselho Diretor ..la F. C. T), M,
raises, até � ccuclusãr de um qualquer exportação de armas e r-.unições, bem corno de av.õcs ou

I
�ezões, !Y1alilfia, l'yblc:itas:

r, te, e ntre outros '1 súntos, tL;�H, Noticia
n ata-!o cor-ierci-l definitivo que navios ('e guerra plra a f.'f-Janha 0\1 i ara MilHueo, e outras cola-I . Ü.l!3� NI,;[�oili'��

, l escolha de jUil 3 pa a o i - tu
se' � contra presentern-nte em ne

I
mas espanhôlas, assim que a rta1;,,_, 'ortugal. i<l)':,i�" e Ak 'ctn.! 1·-O--1�lUi\i;O.dSI\10, D3S mal' ,�),�;�:;_��i�g.o",� c :t.,. =! :;: """",.I ..

lv'larc11u
goclEções. expressarem, claramente, sua a,desao a� retendo a.OI do.

1 esjirtuosas and6!as, historiet<\s I '
--- _.

Este comunicado continúa, dizendo que o ç'overr:o alemão I '

' ., i.' d ' I,
. . . .

b
.

0

'b' - corrucas para nr, e CU:ltVa o n,s! I ,....,... d'e D'
.

..,em resposta afuma ser dIflC11 ter-se om eXIt:> nesta prOl lçao, sem I 'd \ "
\l_ • as "'" ,� aJe

� ,� �

, . , • 1 • Q pagmas e - - s W i _ ,..c/ ft

q'le sejam observados pflmelfam��nt,e os �egumtes pontos: I
-

u,� I Vê iiI O S lêr! I
-----.

os ; eroplanos alemães qw se aC'1ivn nas mãos do governo espanhol I "':l I c: Fa 111 ; � ;�;;H"'e;:..

d l'd 2 Q d
' ,

.

d " a nOVél reVls'a edltal a pe,a 0, ,
g 'E� II ""'"

sejam evo VI os:
.
- ue to s os palses que possuam ln U5lf,]il' A A !\J(\IT'7 ' R; do J _

d d'
.

I d '- I I·' I 'V 1:., ao .0 .... 1
CillJaZeS e pro uZlr matena e guerra, aVlOes e.m arg3 esca a as�u-

,

P b1
" f

.1

b' -

.

I L f nelrO, u :1ca·se as qUJEtós- e/-
'I m2m a

mesmado ngaço,es, ed pCl,rtJcll arm\enlí',' . n.') g.l"! se re ere ao

Pl'eç(�' 7UOruo. 16-0 diretor do -nrlO,- . 1 d raso .J reIS.
c abastecimento e malefla '�gueT'!. r S ln'Ci:JtIVdS partil:ularC5 e

.__

'

__

to f-obre (\ renda �r. ElIas ':''-'U' ,

b d 'b' dllltervenção tam em evem s(>r prol I as.

ZeI, falando á im!Jren,a, dec1ar au
•

O governo alemão, ao mee,mo tempo, expre,oa a opmlão,
nue não houí'c até ag,ora o lan-

I d 'ddi'" -- segundo a qua é e ntcessl a e urger te (jue to.: ·)S os governos H!-

ç \mento do imposto aos jornalis' tere;sados tomem m�dida� capales d � Ímpe,:h a p:lft:da de volun-
til< p.m virtu--le de u:na ordem.. I 1 d :..

. . tinos que qWlfa'TI �omar p3.�te nas !utas acn�lO o terrdur;0 espô"
d.:: susp ;nsão

.

expedld .• pelo mi-\ n ól. Vius Urinarias- 'Hemorroides
Tl.ôtro da Fazenda,

( IID,'cbr0u (lU� ce l'nUVf'l a1 <lr' Bebidas Naci01ai..,' :. t' !1 I

'I
. o" T as:

I' Ij;l 13 do 16 .1OIo..Il'
I eJ'udli..ldo, que lecl:mr' . fLl e geras só I\)J I'

,

�� ''''''t �)fF-a"""-"'e'<JU • ii � �.� ....� . .ecla mClihã:

I
J

(ue se taça ú cancelam"nto Jo
CAf'[' ..J ,":.V,�

com hOla marc3.dadebite. I 1
•

P I 3Praça 15 de I'.Jovembro G t\lmA FAS VASIAS, R lA L\L-I Consu L-R. J0:'\o int:;, .

Os t: � ®'�$ � rIOS
gl !p.��f1Jn:�.�:���:��:l_�l_I .v��.��'\_"l_"'_I'::_L_A_'�!E�t�_r·-.J_·_5_0_, Té��O,�;,,, 15:5 '. � 'u � I r::iri_;;_;;;..."'...."';.;;qm_"_;;m;;,._;z;"';;=O:;;.;;;"'iii.. m_�m:.--:::����"'�."'�,.,,.,--�=::=::=�._.�����não são m:! itares :t .����' "'� ?�,'>�J�1 fl� ,f�, - --- -- - --, {�>: ,J�;'" -- ----- -- --- .r .. , !:J,

•

-"'.;" ��' .j.'�; -�

�

!
I

' .• " _'.' .

--- :::

�� :i - �- h. .Ii1 I ��
\ • Jb.'... ! V � n../ _.;

Rj�\l..r.; I r' f,j '"
r

�� � f.l. �.' II �

f.,' í;J,' r,.•�1 r J ! vi �("F' /' -) .

. !i.J '�;:'J \:i_'i """'__..... �%,,)j rJ

A sit.uação
A Est ,ii I t.� J; �l ma 2. R O.

• 1 ) 1 r '. t- I

m. 25,4, lU"'" I, li; c.ara,

hoje, ás 2e,., 'J L oras, o :\('�u'n�'"
Anunc ) );, cll.ano, e.pa-

nhol e r '. I c

Bllodus
vivendi Encarniçada luta Conforme delibc rou ° Conse

l' o Direto! da F. C. P., '
! '[

de camneor .,to entr � os ('I' ,.1 I

do Av�í f' do jltlé ;l'), ,d:.l. o <..,

7 de junho, re.Jizir-ze-é ,10 .'1·�
ximo domingo.

Resolveu talnbc.:n o r rFf J
Conselho marcar a data d : 12
d S'etemblO para o I' Jogo tL
returno: Atlético x �rarIla .('ari

Cantos

BURGOS, 19-A <:>ldtia de Andodi:1 foi tO['lada

pois r!e encarr-içada .lui I jJor colunas f, .rma 1M p.incipalr.i-nte
voluntarios sob o comando dos coroneis Ontz Zaratp. e Latorre.

el,i�'ae O Br@i-
9il e a It�I�� lVi,rc\ , I .nezza.

\,. .. 1 v.

Con t
r j ; li'.

Con' f( l,cia d« Stl1aJor S, E,
Borletti S,.'JH' O t 'f ".. : ,�O pro
duto ital. .!. '

c..' J. ( \,-< - ,êrJ

e a lã a. . �L i Dc'0 .. ll-fU_H \JS Cc
•

F. C. D.

..

,.li 11.

j�)rnalistas
n20 pagarrl impl_.;�do

sobre a renda

o M/dO',:;; F MEU-�
, ) ,

FAMILIARI::S, SUf
,

( .... 1.,'

Cobrança feita por
pelo ;SG 't r.'u elo � ("

<.

Não delxem d�' Ir ;_'r

:,or
CLINICA GERAL

enCG:l!ra"ei<; �. and �
"

d ide e amb'ente seléto o Liu.";

N lt d Q ':J' íos a 03 a 1 arma>;l,! [OpL, ar, ; :
de Novembro

, ,
.

••

, , 'i ti'
»" ki\j 4 't�

CAPITALIZAÇÃO

{ .

RIO, 16 ° rn 1·,,1 o d � 1 �.
finha i f C ar< u ,",o dHttor Pc r'

*
do Pes�êal (la Arn1ac!a, não se'

i;.�
rem !JS thifeiro� ccn�ideradog rrw �;.�
lltares, "crlar,to não têm dir"it" t};"",.-

1 O �«i!�
ás gratlfjcélçõe� adie-onai" de �ti
a 150,0, p!lvativas dor. militare I. ��.

Pílulas Medi: {i·�S 1'(Contra Se:zõe�. Recuse subst�-

1 \tut( s ,
------�----------- I

Misc�U!!lrae.!ii I I
A 25 DE MAIO DE 1809

O emão pre,idente ela R c:pú
blica Argentip.a, dr, José Figue
toa Alcorta ir:augurou, co fI ve

ladd de gatél, o T,étro Colop, qm" �
figura entre os n ais Slln!uosc:ó l IImaiores do mUfldo, ta�)to que >ó

o Liceu de Barce ona tem uma

capacidade para mais 100 e,pe'

tadores, ga::1hando, em C0nper.- :

sação. nn s�pelficie de �a a, a

var'o� dos ma" ,él, b,,!'. SLb,u à

cêO'l a ('['tra Aida. de V� f(h.

com as mais imp0TtanH's bguras
íricas de então, estando a orgu s

Ira �ob a regencia do m .ts!ro

Luis M ancinellJ.

COOPER;ÇAO ECONOMIA
-------_._----_ •._------

Novo plano proletario da

1Ii�l;a�'��gr� (�r.:"J(�VlL:"',��::J (.�crz,
q �,,,:,,,...-::.r�

O bciO ";utuali;::mo, u; que ,·ssr�'1tarrl no m,H \.1(/ I1JGdl-'!'ílO as

maiores ürgani�,tções de clô ses e que d�. ?'1 ,,'. ::, �liTl r-ü
iTlilh: ção, o que a Ida em soclcdé1.de Ih;._. íe,'t.:�1, -- �sr� é a

base c a razão do graide cxitJ e P",lu'a'·icLl.:2 (? «f}, DI T,)
,\iIU! CO fJI� [D, AL.», Te 1113 V." ror l:..n ;".p (l� rl-

,. 1)I":a t d;ga ",leu i-,úr t da a P:Ut2 AG'_' '(� ,'U L J
f'R DIAl.., não ven"e nÜl1le'\ls salt, 3dos i C, EI)tTU \ 'U
TUO 'l!<EDIAL. rca:,za o hUlr: vl11�Llaljs:TiO! f·\ C ,.� =:.�=
p'" .. �,1'" K-', r�, ,'7' flU ""'ii .. "' r: ,,,",,'''' f:�) ,. " I' .,., ír '»'i "

,

t:....,. " r.;�' Iii�u . III � �J iii=-· v-" �� t.I t-�... 1.h:D

prGtege as cla�ses .,pcbres!

1\
Autorizaàa !Z legalizaaa p.?lo B1v07.r J reô�ral, ae a:ôrôa tOm �

o D2C. 24-.503, àc .931. tr.'rta [>r�'ente n. 9)

COU�\.}.,�, para Boniiicaçãe, J..-; :�Af<r.':'ALlZAçÃO-QUITA
çÁO, em sorteio md,s·"is pela Lotella Féderal (últimoS

sabacto de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

��1 en'5Z H:" �des

urna cas", de 5:0vl)���O
I'J 'l)J.) �ooo
:, :000' )00
::. .JOCyOOO

11 q 100
22<; )00
41�:;OGO
55$000

para
»o » »»

» » »

• '. I\�

I
»

bem todos » lt

---------- -

Quando O� prestamista:, não sejam �ort�,-,
I

, a Capitalizaçi'iO
� é compl�l "da pelo Fundo Coletivo, trÍmes,..-almente. depois de

U efetuado o pagam.;uto de 50 mensalidades seguidas, na con

I formidade do Regulamento e de acôrdo com o dec;:eto 24.503

I I,. POR ESTE PLANO, O CAPITAL NUNCA P.RE- ,

R TERE A ANTIGUIDi\OI::
I:

Em nenhuma hipotese os prestamistas pei 1�'r..iO q\Jalsquer direi- '

b d 't r J' -o� o· I" 5 r!�tos so re os seus ep0t'l.ús rcc.!, h. '. c , �� uv

desi�lencia, �erão devolv;'� no .lc S -;:on .<1
.

jecLI o'...,...

1$000 apenas pé\r1 cada sortaio

.
.

.
.

'

v. s ...... �o deve V t-'Stcl
r

r',..J! fI �o i,' • .;::..1 ....

Angelo M. ,

Lvi
. ,

r ",,"'�,-C�lL._!

Rua do Rosario. I 09-R.o L..: ';<:Illeiro

Inscrições com o;::,; c ,rreS[

R
" J Co

C·.
'q�l})

4;�:� �1�}�;� _.�.

I

r
I

4'f,.: 4
,-,,' .�
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o "drawback'

A GAZ�E�T�A�_
voz DO POVO

�;;:�\ �h:f.1r�51g1Nossa Vida
,�.lJj 'Q<.� t� g � � . ti

�.y

�. I AHIVERSARI05��� �cance Eng. WüU Hoffmann

r
ti

Transcorre na data de hvje, o
aniversario natalicio do distinto ca

valheiro, engenheiro dr. WIIli
Hoffman, socio da firma Hoepcke
S. A., e que dirigi na SU'i matriz,
nesta cidade, com assinalada c nn-

I
.,. .

,
. petencia técmca a importa nte sec-(:�t'r \ .r. J"l'J�S� do Departamento Nacional . d ma U1'n sd

�,
.

ia d çao e q a.e I r()pdc"l l(ir!) -

I " S u:n::t providencia e grande al- Associando-se ás h( m�:1agenscance para o dt�:n 'o]vil11ento� da economia ?rasiltíra de que será alvo no dia de hoje,ac.ina de ser a sent: c1;_; pelo u(lverno da República. I s us in o os arnicos e ad-f·
.

11 .., pe os se SI umer loO. I a.,s .rauo O C ecreto que institue o sistema do ; d. r L1 í_az la felicI'ta-od back .' , '- .

t I J
'TI r a o es, � '::I e ,ra-soac«, cu "(:' '[ a I est.tuição ln egra os direitos a '.

ciUSI vamente.Ian.lcgarios pé1;'�S sobre a importação das matérias prt-
rm . ljl e ;,\:,_ II l" Jfunradas em artigos manufaturados, Des. Honorio Cunha
em ;:r'ndiçv::: ,; _ ,lj"\I:', ,":1 110S mercados externos com os

. . .

pruJ,lf \,; ,Im"·l . _, de iabricaçao estrajcira. . AIll.versaIla-s� h'lJe, o sr. J,�s.
\_, S'.11 1"� ':I,'I!,,:hÚ,) Jo que se contím r:essa re- Hon-vio Carneiro da Cunha,

lcv.r.te 1I1 ;'" ,,1)\,,'( ,1.L!ltai basta para por em relevo membro aposen,tado da Côrte ,dr!
a -,�1'1 c _', ..o. c.m ria S!�llít!CJçâl) pratica, abrindo novas e I Apelação e residindo na Capital
arn '\:].');/ ,,:U.:iVél() ao desenvolvimantn da industria na- da Repubhca.
cional.

1J3 "�, -�

li�a

".,t1 « II' tt:;tj:�;5en'flCl.lVlmen U

brasileira

FLORIANOPOLl5, Quinta-feira, 20 de Agosto de 1936

•

está satisfeito com

seus comandados

�������������

�1'Religiãol����oo� �����
VON BLOMBERG

Festa do Purissimo
Coração de Maria

G Nos bastidores da Socie!a�e das Nações :;fala-se com

muita insistencia sôbre um eventual ad'amento da reunião do con

se:ho e da assembléia, marca até a[lora d� 18 a 24 de se·

tembro.
_t'HE6l,m U�5 • A policia emitiu uma no�a con�ida�do os,] habita;1tes d:

Do norte chegaram: José Kon-j Jafla a nào saíre� de suas casas en re as OJt� h?ras de amanha

fino, Horsi Stotz, V. Davi�s d! hoje até ás CinCO d� manhã. E ta �ota I?dlca que ,as auto�

Ernst Fert5ch e Àlberta Kadson.1 ri lades consideram � sltu�ção cr)mo m.Jlto grave, �credttando-se
_ igualmente que a medida f�1 tomada a. titulo. de sançao pelo assas-

HABILITACAO
SU�IO das enfermeiras israelistas para Impedir conflitos entre as po-

Estão se habilitando para ca- pulações de JaHa e Telaviv.. . .

Isar: Raulino Távora e senhcrita Ontem de tarde foram enViados reforços milItares p3r J J
Maria Adelaide de Am )rim, am� fa e a5 tropas formaram um cordão de i..:olameato em torno d'l ci-
bos solteiros, domiciliados e resi·· daàe.

. ,

dei tes nesta capital. .. O principe Merede Azmatch, filho .mals vel�() d� �e. �_iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii_';;
gus chegou hoje de m:lnhà a ,bJrdJ do n�vI? holalldes SZbalak
e se dirigiu para o cOilôülado ehope. O, prlOcl�e. declarou que. ten·

Faleceu na residencia dos seus cio'1a p!lftír a ilanhã [,,,ra Jerusal 'm aFtm dé! VISI�ar SUl mãe, Igno
.Ji'l.is á rua Anila Garibal,Ji, n, rando o t mpo que permanecerá naque.la cidade. Declarou mais

54, a senhor�nha Edí dê Olivei- que não tenciona voltar para a AbIS�Inla.
A

ra, filha do sr. Reinaldo de OL- � As importaçõe� alemãs du:ante o .me.s, de junho subiram
veira. funcionario do Estado. ao total de 348,000.000 m3.rcos, o qu� sigmhca um declinio de
O enterramento verificou-se ás 40[0, comparado com as. ú�tjm3s estati�tica3. A ;xportaçãs, p:>r

16 horaô, no Cem;terio de Ita- �eu lado, 5ubiu de 70 atlO.:;m:lo ao totll de 39).000.000 de
corübí.

Segu:u para Blumen:m a se

nhorinha Maria da Penha Grijó,
escrituraria da Imprensa Oficial.

Clube Nautico
Martiflelli

Convocal/ão

Maria P. Grijá

Começou, ôntem, no Ce·
miterio da Irmandade de N.
S. do f'arto, a exumação do::,
restos mortais dos irmão,:"
que serão inhumados no ,10-

a marechal von B!omber;. ministro da G Jerra da vo cemiterio da reíeriJa Ir-
Alem mha mandade, em Itacorobí.

BERLIM, 19 -- O ministro da Guerra, mareçh:}l von . A NATUREZA, em repor
BlombergJ baixou uma ordem do dia, referente á inter· tagens inéditas de caçadas na

venção do exército alemão nas Olimpíadas. seiva e expedições ás regiões
Consta a ordem do dia que 33 medalhas de ouro fo- inespioradas do mULdo CO!ll seus

ram conquistadas pelos.membros d0 exér�ito e que �? r p�rigos,. seus bichos e curiosida-
medalhas de prata e 30 oe b�.)nze foram obÍldas pJr lmh� des, é revelada em

tares di 'lididos em seis classe ,.
Termina a ordem do d' a expressando o reconheci.

menta do chefe do exército alemão pelo exito alcançado
pelos atlétas.

Terão inicio hoje, ás 19
horas, na Matriz do Purissi
mo Coração de Maria, o trí
duo em louvor a padroeira
da paróquia.
A festa realizar- se-á do

mingo, que constará de mis
sa cantada ás 8 horas com

sermão ao Evangelho.
A' noite terá lugar o en·

cerramento com benção do
S. S. Sacramento.

f 'ode ,,' ri zer, sem m .do de errar, que o recente
decreto !'I'j)!·[.)ent'1 urna das iniciativas mais proveitosas e
"s,.l;ir�:,c�il,l:) .lernre J,', q re possam contnhuír para a ex

pausão de nossa G.pclcldade (L� trabalho e de realização.
\») -; LI 'J ;j,.:f.,�;,)S � r.r . a.:., mesmo tempo um sentido eco
nu i..co (� ,)()L a', pois �lt'rmitjrá não só o progresso da
nossa fJr�,,,_lL\",Ü m: nLl\.l! urei-a como tarnbern aumentará, I
ein c"nSe{F1Cr,�,1 dt� -,0, ° aproveitamento das energias
obreras c:) p",::, dand -lhes tacil e cornpensadora colo
c'),;�o.

Ocorre hoje a data natalicia
da senhorinha M.nia Leandro da
Silva, filha do sr. Leandro Jo,é
da Silva, comerciante no distrito
de Saco d0S Limões.

Laxante? Chá tipo Hambur
guez do Medeiros.

enzern 'ru-ios H01E

o sr. Odilon Grijó;
o sr. Lisf'rio Testa;
o s-, Nelson Almeida Coelbo,

Quern dchou?

[uncionari , postal;t.J 'C111 estudar <
"

•

con.i.çõ s ca.ractcristicas �o meio
a m. nina M:uia do Carmo, fi-h . [ .

1 '\',j '1 > te �1t ue cornpre�'nd�r a oportunidade e lha do sr. João Pierre, das olici-o \",)i" .;.
', � I .l� 1 �,r.tu de f;s�lmulO que a administra,

nas da Imprensa Oficial do Es-ção do ,') J�': por UlI acçao. \ t dA
.

J 'd d
a o..

fJ
•

� I u.ncreüza. a no reg,me o raw-
bac' era ,�d I r

' 'ech .na la como indíspensavel como UUTK05 PARTEm
lIT! lP" ) 1 ,I I. t f") r�'(ular, c;uanto ao desel1'.'olvi-
,iI'r ) J ) I' • ..t I, ,1 .3 e qUll1�(; á creação de novas fontes
de I dJa ho. Regressou ontem a c.'imposC,,, 1 f' ',t" t riw-:;e elo co.n�;derar co.mo imprescin-ll...Jo�os, o abastado fa.z�ndeir(J c.e�.(:. ! '. 1 1 () .', l'1',S condlç02S atUJIS do mundo I Car os Augusto, prestIgIOso polHl-
e. 1 ,-rI' li () • � • 1 �I cC maí:ria prima e..,tranjeira para co naquele municipio.
() l' l' " , e a < prL5cntação do produto ele manufatura
n . .= ), ai, d::; rno,lO a qu; r03Sé1, com;Jetir, fàra das fron-
t ;: "

(Ij (l 't'gllS con��eneres.
O, "', em face das taxJS proibitivas estipuladas na

i)(1' t' ;'i( ll"'n,';r .. , a nossa industría, tribut;uia de material
or'u ',) eh c t, . l� 1l"ÇJCS arcava com onu� tais que enca
r'ci, ,] ext'a '" '1 �1r:amente a sua produção, tornando-se
(A<;�"d "r� (;S;v ... ! en�,'ar na concmrencia geral do mundo.
j\:� 1 c:.::-sc, a ,'Ú:1:p,;1:ção de certos produtos de nossa fa
i�rI '" � • p. L t L�, I, Jie inexequivel dia!'!te da ofensiva
dos ilHJL!ctriafs d 'o (�I �'I1-mJr, que fixam preços vis para os
< CLl;' a d, os, (C' n uS qU?IS, desse modo, não poderia COI1-
COfL'r a f ,:', te. III ;1r"sileira.

1"\ : ".' (gera �ldot�;da atende ás exigencias da
eCOllLJf!,:c.:· .;. L .�, v':In Lntretanto, contrariar os interesses
fin::mcei., s qUê se relacionam com os direitos alfandega
rids. ��d \'c:ràa·J'�, 0.1 s'�rào do pa_sarnenl0 da taxa os arti
gos I'Li:1 :r,l p'Jrlação se faça com o proposito de serem
transfor.rados em pi"oc'utos de exportação, depois de de
vidamente man.lfaturados. Para isso, o sistema de draw
bark. el�rt'cc p!r:nas garantias. Pagos os direitos aduanei
ros, ê es só �"crâ) rcc,tituidos quando se provar que a
mercadoria taxada sai de novo do pais, e!TI fórrna de ar.
t g Y; indus.riaís. Desse fórma, estimula-se' e protege-se a
economia nacional, p2rmitindo-lhe, afinal, a expansã0 nos
mercados univ!:rsais, até onde levaremos o truta do nos
so t abalho e o atestado da capacidade creadora da nossa
gente.

Perdeu-se, esta manhã, no

percurso da Aliança da Baía,
á rua Conselheiro Mafra, á
Praça 15, uma pequena cha
ve da caixa postal n. 19.
Pede-se entregar na reda

ção deste diario.

Exumação
CeI. Carlos Augusto

fiugusto B,esrla
Retornou a Campo� Novos,

o sr. Augusto Bresola, presidente
da Câmara MlInicipal e prefeito
substituto naquele municipio.

Dep. Rogerio Vieira
Para Jaraguá seguiu hoje o sr.

deputado Rogerio Vieira, mem

bro da Assembléia Legislativa.

Argemiro L. Guimarães
Para o norte do E5tado viajou

hoje o sr. Argemiro Lobo Gui
marães, inspetor de Fazenda.

a n-Jva revista editada ptla S.
A. A NOITE, do Rio de Ja·
neico. Publica-se ás qu ;I,t'is-fei
raso Preço: 700

Vamos Lêr! .

NO EXTR,�NJEIRO

Prisão Ld ventre?

Realizando-se, no dia
20 do corrente, ás 19 ho
ra�, uma assembléia geral
para eleger a nova r.Iireto�
ria do Clube Nautico Mar
tinelli, em sua séde social,
á rua João Pinto, são t:on

vocados todos os associa
dos par a participarem ela
mesma.

. --------

Ao C'Ol1plar fé i"IJI:1J c:e trigo, exija as afamadas mar�
[a') fábricad8s pelo MOINHO jOI\IV1LLE,

"C/)U�, 70", ({ ;úR?RESA" e "BOA VISTA",
q ,e são, i h\ te.,ta'Velil1C'nte, as melhores.

�------,-----------------------

fALErImEHT05 Nomeações

! •.--__�.�,...."..,..,.�IUr) ...;";'"� � .�_�_

t��l.i'_='� ... � ��,�� �����tii4i:iti_ 58 EM

Para exercer o cargo de
agente ga Caíxa de Pensões
e Aposentadorias dos Tra
balhadores em Trapiches, de
São Francisco, neste Estado,
acaba de ser nomeado o sr.

Jane Saidenthal de Carvalho.�.s .

Purgoleite
Granulado e comprimidos

laborato�'os Raul Leite Rio

E
·

loa à "

speclo I a e
& ela. •• Joinvile

(MARCA REGSITRADA)
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