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Proprietario e Diretor Responsavel _JAIRO CALLADO
-------

III I Florianopolis, Segunda feira, � 1 de Agosto de 1936 I NUMEf�O 596

30-- A prÍicia de
Q I K '

. r h
.

oeoui, orca, mrormou oJe que-
em consequencia de um violentis
simo tufão oue assolou o sul da
Koréa, perd�ram a vida 379
pessôas e 45 receberam lcrimea
tc�, igl'ora-�e o paradero d(� 88,

firmado na

Madr;dsGbo
terror

CORUNHA-28- Segundo
U'll radio aqui captado.de MadliJ
para Valencia, verificaram-se cn

tem, na c ipita] espanhola, gra v(-s
acontecim intos entre extremistas e

anarqui: tas. Em Madrid foram
perpretados varies assassinatos en

tre elementos civis, tendo sido di.
versas casas incendiadas.

RIO, 29-Máu grado a nota I
f'l1;lrmentc Med,,'r08

oficial lornecida pelo sr. Benedi-, Pala doces e bolos é o melhor'
to Val1�?ares . af�rm�r que o. acor-ldo pO.ltICO mmeiro o re.ahza�o, lUm sacerdoteresfirmenos o n035:) furo jornalis-
tico do! ôntem, pois da leitura do na presldencia do
propno documento fornecido pelo legislativo potiguar
governador mineiro se infere que
não houve acordo, e sim a apro
ximaç o, ou melhor, a adesão de
vário: e .ernentos prestigiosos do
PPM ao sr, Benedito Valadares.

da
lhe

Irma com 25 punha"
bebeu o sangue

NATAL-28 - Realiza-se,
depois de amanhã, a primeira ses

são preparatoria da Assembléia
Lf'�islativa.

Podemos assegurar que monse

nhor João da Mata será recondu
zido á presidencia da mesa.

-";

Matou o namorado
ladas e depois

ASli 11, parece confirmada a

versão corrente aqui de que o

governador do EstadQ montanhês

OS VERDADEIROS TER
MOS DO ENTENDIMENTO

PARTIDARIO

LlDE-

A' s 18 horas de ôntem, rea

lizou-se nova reunião sendo for
necida a seguinte nota:

"Sob a presidencia do sr. Gc
vernador Benedito Valadares e

mediante convocação de S. Ex.,
reuniram-se hoje, no salão nobre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA-FlorianJposli. '31--8-1939 2

damlsería Apalavrada
Impl�ss;bi�i\tad. Fe ga-
11haiJ(& para o sustenta dos
filhos, tentou. enven�na,

los e mor;'lIler

PUUlãS Med�iro$

lesEI' F' ã d t
A I Contra Sezões, Recuse substi-

f'lh
vira errerra, m e e

Ires tutos J
L os menores, e sem qua quer . _

ampáro, material ou moral, esti- MIN1STRO . , . 1 • •

mulada apenas, pelo aléto das três
.. . _

,. R�l\AA-29�FoI anun�la�o ofiCJa�mente �ue o pTHIleUO
inocentes crianças, consumia as Interi no da V Iaçao I rmmstro Bemto Mussolini pronu�clara am�nha,

..

d�mm.6o, por volta

suas energias trabalhando comoI. '
das 19 horas,na praça de Aventino, um discurso as tropas e ao po-

,

F b
'

d T A RIO 38-·0 Presidente da I - inici d a manobras' militeres
operana na a rica e eresa. .'. i vo, apos o que serao laas. < ••

�
•

A
. 1

t
.

t t I<epubll(.a aSSInOu decreto, nome- Como as palavras do Duce serão irsadiadas para toda a
S51m, gannava o es C1C amen e

d l'

J
.

L'-, , .' .

. . . an,.o o engenneiro oa.qmm 1 Nação, elas são esperadas com a maxima ansiedade, de vez que,necessano para viverem uma VI-
d S AI d

:t

da rodeada de surpresas amar.
CImo e. o�za mel a, para como parece muito provavel, ele abordará a situação internacional

I d d exercer, Intennamente, o cargo de.----------,-----------------
gas. Para aumentar- he a e� i-

d E d V MAC a_F·�0_'ministro e sta o da lação e
.

ta, uma subita moJeótia veiu an·
Obras Públicas, durante o impe· _ __ _ _._.__ •

pcss.biJ.ta·la àe comparecer a'· Iii -

serviço, por varias dias. Petven- �mento do respectivo t.tular. Sabre uma sepultura foi
do as consequcncias dessa inter" Jub

r>.

Ieda'
rupção, a infeliz mulher se entre·

I U deixado um feto 11uma
gou ao àesespero. Fechou-se no toga garrafaqUllrto que ocupa, com os fil� os,

Darci, Jaci e Altair, respectiva
mente de 4, 5 e 2 anos de ida
de, e induziu"os a morrer com

eia derecendo-Ihes formicida. As

BER!JM, Agosto-Alguns
rapazes brasileiros envolveram-se
em deploraveis aconteciment-e Um higienista americano acaba
em Los Angeles, por ocasião dos de escrever interessante artigo re-Jogos Olímpicos. Eles foram ao !ativamente a moderno sistema de
extremo de agredir o arbitro da. nutrir os doentes. Ha dez anospartida. A.F.I.N.A .. reuniu-se ex- passados pretendia-se curar 0S ma-traordinarjamente e os f,uspendeu I b des su meten o os pacientes a
para sempre (á la vie), A.C.B.D. dietas draconianas, sem qualquerdepois de ter tomado conheci- criterio fisiologico. No caso, pormento da punição em uma assem- exemplo, de febre tifóide, rece-bléia, resolveu indultaI-os. sobre- b I•

d
.

d I iam e es miseravel quantidadeRIO, 31- O administrador o cemiter:o e maru] teve, ,pondo a �ua autoridade a da F.
I d h de alimentos, tornando-se fraquis-ôntem, á tarde, a wa atenção vo ta a para um caso estran o e que LN.A. simos, sem defesa, Eendo pDr i,so,

'

lhe impressionou, vivamente. Tive oportunidade de comen-

bl ás vezes, ac::>metidos de delirio.No carneiro n. 252, do cemiterio pó ico estava uma gar" tar o fáto, dissentindo. Vi agora Atualmente são melhor alimei t:.·rafa branca, tendo ao lado ucna vela acêsa. que a F.I.N.A., não havia apro- d d I 1.

F os e e ta m\}{ o, que Dão so-Aquilo lhe causou certa desconfiança. ui examInar a gar- vado a decisão ela C.B.D., con-

b h frem, absolutamente, as referidasrafa e constatou que o seu contendo era maca ro, pois tin a um siderando-a mesmo um desrelipei- d 'b
f

e aeles. Os médicos modernoséto. to a sua autoridade e que os d df I
.

d B I não se escui am das alteraçõesComunicou o áto a PI) ic,la e arrdo e compareceu ao o' nadadores brasileiros pUnIdos porMOSCOU 30-A Agen,�ia M I d S I patologicas do intestino delgado,, � cal, o comissario :moe Pereua os antas, o qua tomou as

pro-I
ela ainda continuam punidos, nãoTass informa que o gov.:'rno sovié' .

d f dI' nem se esquecem de manter em
.

f b " videncias que o caso requeria. envlan o éI garra a para a e egacla podendo, portanto, participar de
tJco <l sa er ao governo norue- d 'I d d J d d 1\ •

P
.

G I h
'

. perfeito estado li nutrição geral
"

.

d
a capl�a, ten o o elega o r. .'-\ntomo eretra esta, por sua

I
oen uma competIção. d f Og�es que. c?nsld eraTva akPermanNen- vez, encaminhado ao Instituto Médico Legal para o respectivo D- P d d M F

os en ermos. mesmo se veri-
Cla contInua e rotz y na 0-' r. e ro 8 oura erro fica nos casos de mal de Bright,

.

Id"
exame.

Ad d dI' d b 1rue�a como susceptIv� P. por em •

Presume seja o féto de al6uma creatura lesidente nas pro" .
voga o e u cera gastnca, a tu ercu O·

Vatno& Lê. I pedngo aIS redla�ões �m16tosas man- ximidades da rua Anibal Benevolo, e que a policia espera descobrir.
Rua Trajano n. 1 (sobrado) se, de diabetes, de hiperten�ão

., I
ti as pe os Ols_:_alses..

_

vascular, etc. Já se foí o tempo
a nova levlsta edItada pela S· OSLO, 30 Confrrma se que CAFE' BOM SO' NO O Fermento Med,lros é o pre- das dietas de fome.

A. A NOITE, do Rio de Ja o repre\i�n!anle diplomatico da Uni- .JAVA ferido, porque é fermento de qua- T ratadO de a r-
A medicina, em materia de

neiro. Publica-se ás quintas-fei ã� �ovlétJca em 0:10 VISltoU
..

O Praça 15 de NoveIJ'bro lidade. alimentação, fez grandes progres·
raso Preço: 700 réis. ml'llstro dos Negoclos Eslran)el- Antonio Paschoal ------------' bitragem entre sos, sobretudo porque a condicio'

ros Norueguês, informando-o de na á fisiologia da nutrição.
que a permanencia do sr. Leon Addis - Abeba O Brasi I ,e o Contra a má digestão das ai-
Trotzky na Noruega podia ser Equi pa ração n"\ a is urna vez U

' buminas da carne, por exemplo,
prejudicial ás relaçõe.� entrt os dos tI1úsicos aos ataca,�ja fugual por falta deacido cloridrico no

dois países. sargentos suco ga&trico dos dispepticos não

RIO-29- O orador do ex· O Conselho de Ministros, na R0l\1A,28-Cerca de 2.500 MONTEVIDE'O 27-A co- mais se proíbe o uso deste alimen-
pediente foi, aiaJa, o sr. Osca.r próxima reunião, em data aindo! RIO-28 -Na reunião de ho- bandidos tentaram quarta-feira, míssão de assuntos internacionais to, por contar o doente com c.

Stevenson, que continuou suas con- não fixada, tOnlará conhecimento je da Comissão de Finanças da atacar a capital da Etiopia. As da Câmara deu parecer favoravel recurso certo e rapido do Acidol
siderações em tôrno do coopera- das demarches soviéLica� referentes Câmara dos Deputados o sr. A- forças italianas puzeram-oli em ao tratado de conciliação e' arbi- Pepsina, comprimidos da Casa
tivismo agricola, respondendo ao ao asilo de Trútzky. Os mIOlS- maral Peixoto leu um parecer,com fuga. Os bandidos deixaram mais tragcm obrigatoria entre o Uru- B�yer. Não mais precisam, pois,
F.T. José Mülle: e comb.ltendo a tros recusam fazer quaisquer de- um substitutivo, ao projéto equi- de 200 mortos no local, enquanto guaí é o Brasil assínado no Rio privar-se do alimento acima refe-
uitntação, a respeite, do sr. Sa-1c1araçõcs anles da reunião do paranJo os músicGs do exercito que os italianos contam com 14 de Janeiro a 22 de agosto de rido, só por causa da deficiencia
andí kaposo. conselho. aos sargentos. ascaris mortos e 40 feridos. 1934. cloridrica do suco gastrico .

...............................

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel "Cia. &. Joinvile

A' sombru de muitos psrdiei- sorveu parte do conteudo da lata.
ros que (x',t m p L Ia IrOS, se

.

rla . ,i �d

desenrolam os maiô J-tUl'gc .tes ,,(,- acudiu uma ua vizinha, de'.·
mas ti"çado� pela !"'ll,pri". 1\ t ,- l)ulcw:a. q... om , r d'l"
sas habitações cole 1\1:5, ',e, agru- do a gravidade do que se pa!'
pam fdmilias interr as UlI prornis- '. -[" Llb" c'

cuidade, premidas pelo iníortunio, n ,d", df'l.nn"'l' I,. com "" ,>1.·

afastadas d, � orlo o be estar 11,... <: ; i a t �p, tá, ulo: 1\ mãe

sem uim vislumbre de conlôrto, -breça-ta aos nino", cor.toru,Jd.-,·
S m hgll'nf>, . m luz: crnhrn. em r' h I' -/I': ", r 'ç
verdadeiros [ócos de enlern.ida- ,:m pranto. Foi requisitada ime
des, Es�es quadros de tortura rr o- dratamente uma ambulancia que1ral e de miseria fhira �à se ole- removeu Elvira e o menino Darci
rrcern 80S olhos da ocie dade ") Posto de Assistencia,
quando trazidos pnr um eprsodio .s mesmo tiveram carinhoso tra

c.rarr.atico, Ai, então, pode-se tamento, sendo póstos fóra de
, !rJ'ltr>r r corrj r- j'n..Jn /1 extensão -rigo, Ouvida pela reportagem,
do que s" pi'�<r v"'nH' as coleti- 1 indtlo:m Oi -eraria declarou que
vidades rr.eno- ia «recrdas. O La· "rd,,",)dêra que os fIlhos morres-

50 ôntern ocorrrd na casa d. s .m com ela, para que os mes

cómodos da rua G"nzaga B. t05 mos não [icarem com seu desaoare-
153, se ajusta aos que, em re- cimento, sujeitos aos azares da
gra, sucedem e que são sempre 'Ilda.

oríginarios dos mesmos fato-

pobres crianças, pOH�m, repugna
ram o viclento corrosivo; apenas
o menino Darci conseguiu inge
rir um góle. A seguir, Elvira

Ameaça de
Moscou

RIO, 30- Amant'ã alem' de
seu 7O' ani ,ersarjo natalicio. o

ministro He!menegildo de Barros
completa o seu jubileu de magis
trado.

A LITERATURA, em con-

tm. crô'licas e nan ativas, assi
nadas pelos mais ilustres nomes

d'Ã5 letras comlemporaneas, bra
sileiras e mundiais, é oferecida aos

leitores de

Coop3rativis
mo agricola

dUI'ilante as grandes
mal1Gbl�as

(MARCA REGSITRADA)
conc;erva o tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez

....,.7.2 li'" _ [..., • •

\

':':'.

REDAT{IR- ACIOLI de VASCONCELOS

União S. C. x Capi
tal S. C.

TENIS

progresso
IIUS dom i

nEoa da ali
mentação

Realiza-se, r.os dias 6 e 7 de
Setembro vindouro, conforme no

ticiamos e-m nossa edição de J 6
do corrente, na visinha cidade
de Itajaí. o torneio preliminar
para o Campeonato Estadual de
Tenis, C0m a cooperação de to

dos os clubes do Estado. Dado
o interesse flue se nota, não só

aqui entre os raquetistas do Lira.
como tambem em todos os demais
clubes, é de se prever um Suce5SC

invulgar, um brilho excepcional
e um exito muito mais acentua-

I
do do que o venficado nos tor

neios anteri�res. Cogita.se. mais,
com a realização do mencionado
torneio. ria formação de uma Lias
de Tenis, tudo dependendo da)
dernarches a serem 'efetuadas con

0S club-s inscritos para o torneio
de Seternl ro. Publi:amos abaixo
o magnifico programa do tornei.
aci-na:

3 simples
2 duplas
1 simples
1 dupla
1 mixta.

Realizou-se ôntern um encon

tro amistoso entre o "União S.c."
e "Capital S. C. n A vitoria cou

be ao Capital pelo score de 1 xO;
não havendo, entretanto, o jogo
terminado no tempo regulamentar.

Travassia do
Canal Man

cha

LONDRES, 30-0 nadador
\Vilhans Cliff, de 38 anos de
idade, iniciou hoje pela manhã
a travessia a nado do estreito,
entre Fo:kestone e Douvres. O
desportista inglês está sendo se

guido por um barco automovel a
bordo do qual se acham varies
de seus amIgos.

Sezões, Malarid, Maleitas?
Pilulas Medefros

de cavalheiros
de "

de senhora
de n

. o

Ainda estão punidos

S�Ã�yIRG�
ESPtt.�tlDAOi I

,." 1)'.""..:-
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..... I!?i. i'�ardo

I I ·GottSrY1ann���-���������������� � Accacio f\fl,("
e.

' EXj -dchdeN�� cbJinic/l d(op é�OSPll
t� re i ra tem seu escrip-

ta e lürn erg, roressor

fi jlndórg Burkhardt e Professor

O f\ l' de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

f spaciallsla em cirurgfa
I Lera!

1\/1atr i 2::/

I
•
• Agencia Moderna dI! Pu-
a
blicaf�ões, com séde em São Paulo=
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Formidavels lortel08 proprlol, tres vezes

pIOr semana, todas as legun
daI, ter�a8 e sextas-fetral,

"
O,
cr
O
O Extração 1:om globos de or'8Ial.

A ma.x.h 'rt� 1181.1r.l hom!Jstldade, pais, OI lar-
Jeltt:,J "iil preth.l1c�adol pelo povo.

• _ _____"_:OW"'K ...-.._.- '" --. _"O.__��_-...-___'

•••••f'j:•••O- �. OGG.�:••�.�
e - •

! Companhia "Aliançada Bahía"i
G -��-" -'

•
• F'-"NDADA EM ,,1670 e
• G

: .Seguros Terrestes e Marítimos =
: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC"'J Brasil I
� CAPiTAL RFAUZADO 9.000:000$000
G RESERVAS MAIS Df. .OOO:GOO$OOO

RECEIT AEM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS, 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES Af5SUMIDAS=EM 1935 2.717.044:063$157
SlNlSTROS�PAGOS EM 1935 4.280:552$970

��lc<·nt.::'t1, SUb-Agenfes f' fleQulad,cres da' AVSI"t'l3 r'ali' 'h,u!lt':I., �o. EltatOI
,:" " ,p. \", \. t,�·, I e nu !" tt�· ;p� I S praç.as e$:ral�Geir2ts.

Age:nte� em Frorlan opolts :

Campos; Lobo & Cía.

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. le das lO ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RPd Trajano, tr 1 sobrado I

EF3IDENCIA- Rua Este-

\ I I
ves unior N. 26

__

Telephone no 1548
_

TI' J
_

c._.EF. 1.131

I -D-r: lAr�u-r-P-e-r-e-ira
e Oliveira

Clfnic2 mée::hc� :de erlan-
92Ji e adultos

Cunsulas dimiameule ('aç
, 4 horas em '"era"l
Consultório: Rua João

Pinto n: 13

[FONE-1595

e

Joinvile-Xavi;;r Schenk
Lages-Hossanr.h Neves
Laguna-17r:l. .cisco Chagas Ma-

cb.2.
Mafra -PCi::L.;:i Claudio
Nova Tn."k' -" ão José Arche
Orleans .:. _

, latos
Porto Uníãc- hem·inio Miles

-------. Rio do Sul�-./\ristides Melo
Deseja concerta o São josé-j(J�� Co�'a Vaz
seu r ádio? F I ('[l'fr' �. FranciSlO-GuarilCY GoerreSeD

5ãojoaquÍIJ' �"�,o "'a:ma
Tijucas-�v�vd.ld ,{amos
Tubarão- -1<Jélqui FNaco

•

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

I Oslyn Costa
I
I Colaboração

...#J •

Nao será devolvido o original
publicado �u não.

O conl>:!Íto expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli�
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redação.

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

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

núncios e assinaturas. devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente J�j!" Canado.

fhnja�ã: - Admnlatração
to Oficinas

RUA CONS. MAFRA. 51
Fone. 1.656

Agentes·-correspondantel
l-orto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Ararangu ;í,-Jaime \Vendhauser.
Anitapolis +-Anibe] ?acJ
Angelina+Armando Schmidt
Bip-uassú--Heitor C<:mpos
Blumenau- f/Iartini2.oo Hilarie
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoiehas=-Pedro Terres

Cruzciro=Osveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciesaa - Dinorah Alves

Caminha

ln. 7f). - Pho»-- 1277.--

Cai:x 1 Postal, 110. I

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

operações de plástica

Advogado

� Dr. Renato=
-Barbosa--- --

ADVOGADO

Rua Trajano, 2
c

(sob.)

I
Fone .1325-Ater,ile cha

ados para o interior,

Adebal
da Silva
J\dvogado

Rua Ccns. Mdra, 10 (sob.)
Fones 1631 •

129O__I

Dr R.

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

\Llll�O de e'iJtClililzaçe.v en,

molestias de senhoras)
Atende na Mate� :d de
até ás 8 112 d

rm \_
e á ��-"':a

_ C
a man a

.. .::JJ'Vo......
r)r ' fOr

R<:l,ic1ência: Rua Visconde
de Ouro�PTelo n' 57

FONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.�
Curso de esrf'eia!ização em

raactroriúJogiá no Lab.� de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Exerut" ana Íises para eluci

do�ãt,. CLlil!d10hllCOS
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A NATUREZA, em repor

tagens inéditas de caçadas na

seiva e expedições ás regiões
inesploradas do mundo com seus

perigos, seus bichos e curiosida-
des, é revelada em

u. S. dos,
Sargentos

NO ESTRP,NJEIRO Leilão Impedida
• A RESIDENCIA DE NAPOLEÃO I, em La Autorizado pela exma. fa-

Vallette, ilha de Santa Helena, está sendo restaurada pe- milia, que reside no prédio D
.

d li' Sa secietana a mão 0-

10 governo. da rua Esteve Junior n. 93; cial dos Sargentos, recebemos a

• FOI DESMENTIDA A NOTICIA d.e uma con- s�rá vendido em leil�o, n� comunicação abaixo, que agrade.
ferencia de aviação militar, a que comparecenarn delega- dia 2 de sete�bro, ás 19 h? cemos: «Teohu a honra de co- BORDEOS, 28 - /-\ com.

d S da França da Russia da Rumania e da Tchecoslo- ras, todos o� !tnOS moveis municar-vos que e'O) Assembléia panhia Chargeurs 'Reunis de'O
.

"

de sala de visitas, quartos, Geral, realizado a 25 do cor- cidiu retirar da linha da ArnericaI \,aqulél., I

sala de jantar; louças, vídros, rente, foi empossada a diretoria do Sul o paquete Belle Iste, que
• DEZ PESSOAS MORRERAM em consequencia corti�a,s, reposteiros e mui- désta União, para gerir os seus os portuarios impediram de prosse-

de uma violenta tempestade em Argel. tos objétos úteis. destinos no periodo social de gu.r viajem antes de desembarcar
. N.B. A casa estará aberta 25 8 1936 25 8 1936 '

I b I' I• O PROCESÇ_O DE ESPIONAGE!\1 de Calarr.tn '1.
t d dia j I ilão

� - a '. - -.
id

' o matena e I�O que transportava dessa reso ução e bem assim de

á
.

I d bro peta COA rte de Liéze I o o o o e.
a qual se acha assim consntui a:

I
para a RepublIca Argentina. Os que a companhia porá á sua (lis-

ser lU ga o em novem 1 1:> •

P id A d F .

f "f' di' ,

I resi ente rman o onseca; passagelTOS oram cienti Ica ')5 posIção outro navIo.

• FALECEU EM WASHINGTON O sr. George se�retario Ewaldo. Q�int; tes?u-'.
Deru, ministro da Guerra: Conl pra ..se

retro Nelson
. Lucld�mo Matias:

Iorador Fraucisco Camara Neto:'
• O CONGRFSSO DO rN�TITUTO DE RELA-

A I secretario da Caixa Luís Pinheiro
co S PACIFICAS está se realiz .ndo em Yosemite, Cali- GARRAFAS V :IAS. '�U5AO A.L- Bezerra'; tfsou;eiro da Caixa Ger-I'

I t íeitr d I O delegado fran- MIRANTE LMvlEGON,
idfi) ln a, tem I) on em el I) uso a �a avra sino Gt:rson Gome5; preSl ent-

l"2S sr. Albert Sarraut. �:onselho Fí5(.a� Lauro Gonçal-
.. FALECEU ONTEM t M B' RUM. vitimado por O;". i\/i igue

j ves; membro ?o Conselho Fiscal
V

. h b I I A
'

d Geraldo MartIns; e membros do
uma embolta o dr.HansSc u ert, reator,pea menca o t3,:>abaid C II F' ! f> d If Q' t. .' .

d P d �onse 10 Isca \0 o o um .

Sul do mlrusterto a ropagan a.
V II do ensei b

M' ·Iscelân�ea A,slIcar de Baunilha Medeiros CLlNICA GERAL creve;_��;mc:rno e:�i:�J: :a::n:�d:�
Para cremes, tortas, sorvetes e Vias Urinarias-Hemcn oides ração.

licores, não tem rival. COllsu/las:
OS RECENTES ACON· ----------- iil' 3 'S 16 ""

CIMENTOS INTE,<NACIO· Bebidas Nacionais e Extrru

NAIS preocupam a Gran-Breta- geras só NO

nha, que tem d: vigilar a Rvia CAFE' J JAVA
do Imperio (da Inglaterra á In- Praça 15 de Novembro

dia), e mui especralrnento o u-- Antonio Pa,�('170 7/
= _

nal de Suez, garganta estreitissi- �����������������������
ma dessa n vian, e que além de
sua debilidade estrategice, é, ad·
ministrativamente, franrêsa. A
Italia conseguiu atravessar-se no

meio da "via imperial" e consti

tue hoje uma espada de Damo
eles suspensa sobre ela; o movi
mento waldista ameaça fazer a

independencia do Egito como te

do o seu imenso territorio, Suez
inclusive: e a viação se ha desen
volvido de sal fórma que não e

mais possivel confiar nas bases
abertas de Malta e Alexandria,
nem em defender, o canal de
Suez sem fazer perigar a

integri·11d d d
..

b
.

, -A,provado o requenmento, emda e O. ormmo 50 re o tem- Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
I di consequencia .!o qual a votaçãotorio, para pô- o em con ições de Novembro

_.Ij de resistir os ataques pelo ar o do projéto ficou adiada para

T ofender os atacantes com 5aídas �����������������������a�m:a:nh�ã�.�

:;�::::����a�:i�il:�;�:p;j;; 1·�M�O��----t-----O�-I---.------��eSDe-��! i�·�l;;)�...�r'�:=�a���r�:�m�G�I�ojlUJ�;�t :::�tr:daSaue:�I:ç�:"�:mqu: : u u a I S mo; i,., CJ ",

tg
�

c· .:
�

." ,,::excavação de um novo canal de • �

I � a n, 'a ",
� ��" � F.l �,;.. t" Ina �

Gaza a Akabô,na Palestina, que, G e &1 ''Iii" ila .... �Iioi'.:f,;i;l � .[.;!t�
�I �19 �t��

b;�â:j;:. sa�' :�!o<O�,:in!::: : o bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as ;I � 1.200:000$000 em prem ios :
�:p�:::;!o(:=, t�O :::. q�: • ���:;:o,or!a;��a�Õ��t�e;:�a:���dead�elh�á r:�us��breê:s�m lu; � : Valo.r de c.da lelra 20$000 :
o de Su�z) e custaria, calculpndo. base e a�razão do grande exito e popularidade da. «CRt:.DITO G e IOclUldos os Juros de 4°10 ala U
prudentemente, mais de vinte mi· MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegumte, em me- G e com d:r�it� a Sorteios m n- G
lhões de libra�. As vantagens par..l moria e diga alto por toda a parte: A Cl-<EDITO MUTUO G sôes pda ultima extrac'rão de •
o impeIlo britânico ao possuir PREDIAL, não vende números sllteados! A CREDITO MU- � c.ada me� da LOTERIA FE.. �
esse canal seriam imensas, já que TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFiE- e DERAL, de accôrdo com a �dominaria sobreeleexcJusivamen- DITO MUTUO PREDIAL. • Calta Patente n' 102e-com e
te, e a nvia do Imperio" não protege as classes pobres! e o seguinte �
teria um ponto tão dificil de ins· �.
Peciooal como o canal de Suez. � �� PLANO �iW

.

Quem -chou?" Todos, pc� -IS, devern cOOp'arar pap a o � 1 premio de 15:000$000 e
-

• � 9 premios de 500$ 4:500$000' �
Perdeu-se, esta manhã, no - � 2 premias de 250$ 500$000 O

�e:��rC:n�:�����a ��f�a�iaá bem de todos : 12 premias plensaes no to;al de 20:000$000 I:
Praça 15, uma pequena cha· I! Accumulem su�,s e�on�mias adquirindo LETRAS �
ve da caixa posta! n. 19. � A PREMIO� «S�NrA Ci\THL\RINA,), que �Pede-se entrrgar na reda· Faça a sua inscrição hoje mesmo !.! além de ganh�rem JU,ros de 41[0 ala, concorrem a .-
ção deste diario. � 60 SORTE OS t t I d �
t8,����OO������ 1&000 apenas para ca'CIa sorteio � J em um o a e �� �.

I
� Ó 1.200:00041\)000 ii,

'I: R e"I·1g I- a-O ���, I G V S ã d cila rum só instan te ' e AS LETRAS ;;ão negociaveis e resgataveÍs no seu�vencimento G
•

. •
n O eve va .

'

I •

�• � 'OI'
� I�;' FINALMEN1E: Uma letra a premio representa um !,'��-�:!�� �����IG �UA VISCONDE D� �@IU b'lhl -'b ��-���

•
r'l& � � '1 �

I e e que nao sal ranco.

�,'�,Para o Congresso ã OURO PRETO N 13 �� f.� Banco de Credito Commercial e �
'Eucharistico ã ·

, � I �� Constructor �
BELO HORILONTE, 28- • !I! Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA ��

São esperados, alo. de se tem- • � = Rua do Rosario n' 109
_ '__

RIO DE JANEiRO "'�'"bro., varIOS altos digl1atarios da fj
I ,� � ,,-

Hq

igre.ja, eomo o. cardeal Leme, o ti Habl·lite I!e' ,nscreva-sell .@INFORMAÇ ES CUI� �
nuncio apostolicus Aloisi Masela; • • , 118� • � �� Angelo M. La Pei·ta & Cia. �
bisp) da 8aía e outros mais, • ! !."'" EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS 'fJ
af!m de tomar parte no Congres· G 't!iiJi! � O
os t:ucharist�co. ..(f..._-------�--..-'-------=--=--=--=--=--::..-=•••••� �G..i.�fj*GO••••rt$.�.'•••�

a remessa de arma

mentes para a

Argentina
Vamos Lêr!

a nova revista editada pela S.
A. A NOITE, do Rio de Ja
neiro. Publica -se ás quintas-fei
ras. Preço: 700

Pela manhã:
com 1-:01i'1 mar c. da

Con.ult.-.x. ",J<" t .rn., 13
L 1,['-,[, ' ;oc,

EnCdr :J �$

ao1 i . us

Casa de Diversões
_-- --

Familiares
RIO, 30--NlI sessão de ôn-

tem da Câmara dos Deputados i.; �

falaram, cornbstend : o projéto �_'=�""""",:.w���=-:or.1"-=-

do Tribunal Especial, os srs. João II" A ?, ". , •

Neves e Reg� �arros� sendo após I A IO 1. mm A I O !... F � t) r Ian oPQ IIS
�n( errada a ultlll�a discusão da

IImportante matena.

O presidente anunciou. em- Brevemente será inaugurado nesta praça, ane-
tanto, que o sr. Waldemar Fer· xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver-

I reira, presidente da Comissão de sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
'Justiça, havia apresentado um re- serviço de Restaurante, servido por gentis senho-
querirnento, solicitando plazo de ritas.
48 horas para dar parecer sobre Uma grande novidade para Flcrianopolis.
as emendas do último turno,

Vispora Imperial
O MAIOí� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pejo go.yêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vinpora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

A
Rua Felipe Schrnldt

',.- .

_···"'
.•
f' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



id, o e alaga

MADRID-28-Comunica 'J radio de Madrid:
«Provinda de fonte absolutamente fidedigna, chegou ao co· OUTR05 PARTEm

nhecimento do govêrno a informação de que houve uma sublevação Em onibus da Auto Viaçãona região de Tercio, tendo sido mortos alguns oficiais de um con-

dI d Catarinense seguiram para ') nor-tingente que, epois aa amotinação se issolvêra». Comentando essa
te do Estado: Zelia Maciel, Luísnoticia, o jornal 'Politica, orgão da esquerda republicana, diz que O
Sant'ana, Maria Flores e Ceciliamais verosimil é que se trate de forças do Tercio, destacadas em
Dutra.Marrocos, que foram a 2a. legiãn, cUJ·o estado maior se encontra ...--."_.. """" ....."iC"........... ".,..,,,_......................-..�

-�������---���-��-�perto de Ceuta. � Togo Brasil Sepitiba �Avan �� 1m as tropas governamentais r.� e
�

r��-' T •• • � Maria da �o.urdes Vaz ��
BAK,,-;:.LONA-28-0 capitão de aVIação Alberto BalO, r� Sepltlba �

chefe das forç3s em operações na Ilha Maiorca, comunicou, esta � parti�ipa[n os parente_? e �
manhã, �ue os g?�er?amentais conseguiram atmgir os espigões, d::

I �
pesso�s de suas relaç.�es �

onde dommam o Illlmlgo. K O naSCImento de seu fuho �
� João Francisco. �

Venceram os nacionalistas na � Estreito,-29-8·-36 M
Guadarrama L�oo��������J

BURGOS, 30-0 radio de Sevilha, ar:uncia agora, uma

grande batalha no setor de Guadarrama. ao ncrte. de Madrid. Na O
provmci3 de loledo, precis.ameute em Cahada, entre Orepesa e

Naval 1V10ral, verihcou-se um combate que terminou com a comple·
ta vitoria das forças nacionais. As perdas do govêrno são pesadas,
c os nacionais capturaram 4 caminhões, numerosas metralhadiras,
fuzis, c -,rtuchos, 20 3utomoveis e 3 ambulancias.

l/qJI

"UiO'ÇOO\�. �,�
.

crneoçnôcs, constantemente, pela
na C·J arna)' isto

Prêso mais um general

II
MADRID, 29 - Foi prêso o general Pro<:opiu Pingna-,elli de Aragão,

RABAT--29--A estação de radio de Tetuan
s guirltes informações:

«Depois do último bombardeio de Madrid, os aviões nacio
riais lançaram bombas sôbre a cidade e sôbre o jornal «A.8.C.»

Em Pampl ona foi assinalada a chegada de um batalhão de
topas regulares,

Em Madrid as pessôas que teem contas correntes
não podem fazer transações, poryuc os diretores e chefes
desses estabelecimentes nunca são encontrados,

Diz--,e na mesma capital que o número de fascistas dirninúe
d,; dia para dia, onde 240 já foram fuzilados.

O presidente Azana tem uma importancia muito restrita.
seu prestigio diminuiu, ninguem o vê e ninguem o ouve.

Uma emissão recebida, diz o seguinte:
Em �,- ladrid os anarquistas atacam os bancos para se "po·

derarern dos fundos existentes em caixa.
Em Palma de Maiorca realisou-se o primeiro vôo de um

aj-'adho de caça nacional.
A aviação bombardeou a cidade e o aerodromo de Toledo

e em Midrid a séde do govêrno e um dos ministerios. T ambem a

a viação bombardeou outra vez Malaga, causando importantes estra

gos aos edihcios públicos,
Uma mensagem emitida pelo genera I Frane;) para o posto de

Tcneríffe diz que sdurante a última noite. por ocasião do bombar
deio do porto de I-Iuelva pelo cruzador do govêrno "Cervantes" que
foi bombardeado e gravemente danificado pela aviação revoluciona
ri i, dirigindo-se a seguir para o porto �e Tanger» .

SAN SEBASTIAN, 29 -- Urna seria lut.l travou...e hoje
aQ longo de todo o front de noroeste, abrangendo uma série de
oatalhas independentes e envolvendo graves perdas e vitorias relati
vamente sem importancia. Se os rebeldes e legalistas de lrun não

lograram conquistar um palmo de terreno em nenhum sentido, os

GIBRALTAR, 30 Pela estação emissora de Sevilha, o legalistas em marcha para o sul de Stantander, vizando atacar pela
nos bancos general Queipo deI Llano afirmou que as tropas nacionalistas ob- retaguarda as forças do general Emilio Mola, investiram sobre cin
de serviço tiveram lima brilhante vitoria em Extremadura, destruindo três ba- coenta milhas na direção de Burgos.

talhões da milicia vermelha de La Pasionaris, Leonesro e José Por outro lado, as três colunas fascistas que marcham na

Acero, assim com) um batalhão de tropas regulares. inclusive o direção dJ OVIedo afim de libertarem a guarnição sitiada, aproo
comandante e respecti vos oficiais. Disse mais: Q03 rebeldes con- xirnararn-se dessa cidade, onde os civis, debilitados por seis se

O quietaram 7 canhões de campanha, grande quantidade de material 'mana� de assedio ininterruto, estão lutando contra as epidemias.
bélico e duas ambulancias da Cruz Vermelha", Os Va5;)S de guerra rebeldes percorriam o litorial em todo,

os sentidos, arremessan Io granadas sobre todas as fortale:as, sem

obterem q ialquer resultado definido. Correram hoje alguns boa
tos aparentern-nte bem fundados de que o governador civil, sr,

Ortega, fora procurado por varies elementos qU! iarn tentar nego
ciar a rendição de San Sebastian afim de pouparem essa cidade
de uma destruição violenta e que e-ivolvevia certa .nente grandes pre

jUiZ03, por oarte da artilharia rebelde, instalada nas coli nas qu�
-:!ominlm a cidade pelo lado oriental.

O governador Ortega insiste todavia em que a cdade pos
sue presentemente grande copia de g:neros alimenncios e está

preparada para enfrentar um sitio mais prolongad ).

MADRID, 30- Os rebeldes iniciaram esta noite o bo n
emitiu as bardeio da capit lI. Foi rlicialmente confirmado aqui, que um dos

quatro aviões que voaram sôbre o centro urbano de Madrid, cÍ

11130 da noite, deixara cair uma bomba • .1\ extensão dos prejui
'lOS acusados não foi determinada ainda,

Sublevação na região de Terclo
MADRID, 29 Comunica o radio de Madrid: ePro\"lnda

de fonte absolutam ente fidedigna, eh �gou ao co ihecimento do g(J.
verno a informação de que houve uma sublevação na região de
Tereio, tendo sido mortos alguns oficiais de um ccntigente que,

depois da amotinação, se dissolvera". Comentando êssa noticia, o

jornal "PoFtIca", orgão da Esquerda Republicana, d.z que o mais
verosirni] é que se trata de forças do Tercio, destacados em Mar.
rocos, que foram á 2a. região, cujo estado-maior se encontra per
to de Ceuta,

Fuzilamentos em massa na capital
espanhola!

Nossa Vida GAZETA
��������������������-- ---

A VOZ DO POVO
--------------------------------------.---------------------------------------

AHIVER5ARI05

Pe. Francisco Zartmann

SÃO PAULO--28-0 ministro Macedo Soares, chegado
hoje a esta capital. onde veiu assistir as comemorações do jubileu
episc- pai de D. Franci,co Campos Barreto, bispo de Campinas, a

bord Ido pela reportagem sôbre a atitude do Brasil em face do con
lho espanhol, declarou:

-«Agimos com a prudencia que os fátos exigiram nesta

hora delicada ditada pelos larnentaveis acontecimentos que ensanguen
taram a península ibérica».

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o rev. padre Francisco
Xavier Zartmann, ilustrado edu
cador, atualmente no Ginásio An
chie ta, em Porto Alegre.

FLORIANOPOLl5, Segunda- feira, 31 de Agosto de 1936

Faz anos hoje, a menina Ni
colina Raupp Ramos, filha do
sr. Seberino Raupp Ramos,

Os ladrõe! aqem em Florlanopolis,
despreocupadamente, seguros da

impunídade
Personal idades de destaque executadas

TOLOSA-28--Segundo informações de varias viajantes
prcc, dentes de iVladrid, teriam m!o executadas naquela capital, em

segui-la ao começo de incendio que lavrou na Prisào Toledo, as

seguintes pessôas: General Capaz, ex -ministro lVlelquiades Alvares,
ex-ministro de estranj -iros Martinez de Velasco, almirante Salas, an
tigo ministro da marinha, ex-alto-comis5ario em Marrocos sr. Rico
AveIo, d,. Abinana, chefe do Partido Tndicionalista, marquez de

I

Urquij'), sr. Fernando Primo de Rivera e varias outras personalida.
des de dest.aque.

RIO, 29 -- O ministro da
GueJ'Ca determinou que seja inau·
gurado o retrato do Duque de
Caxias na sala de honra de to

dos os corpos, sub- unidades e

repartiç-ães dependentes do M!nis
tro da Guerra.

Florianopolis, últimamente, ve-. um mal inevitavel, O tro roubo. na mesma noit � ,

em sendo o campo de ação pre- Flori'lnopolis é um VIveiro d� foi levado a termo na casa C)·

ferido pela chusma inf.ene de me- <rnal.nd.os>, meliantes de iabu mercial «Ao B:nr GOitO», da fir·
liantes, que vicejam à, barbas da sados que, tentam perrn Inente- ma lIaicbl Missad e CIa.
nossa Polícia, aquem cumpre mente contra a ordem e seguran- Aberta, com chave falsa a p'".í-

-

fflZEm nH05 H01E
•

acautelar os interresses da popu ça públicas-e-esta é a realidade ti do estabelecimento, penetraram

o sr. João Roberto Sanford; lação .ilhô�, restabelecen.do o ll�- q'l� apavora a todos aqueles que os atJJigos d:> alheio no prédio,
o jovem Deoli Cunha; ces�tno socego e garantli aos CI" tem um lar a defender e bens a roubaod J: doze peças de SêJ:l.

o sr. Ahamiro Fraga; tadmos alarmados com os fre- zelar. Este roubo é calculado em .... ,

o sr. João Raimundo de .Amo. llJentes loubos. 03 roub:>s realizados, ô-Item, 3:000$000.
E' um f 'to qu� na-o en 'oolra n�s'a cl·d"'de, em dois dos seus O sr. Jorge Massad, 50 �io darim, comerciante em Tijucas; ,.,.

a" " - , a

a menina Helí filha do sr. Justificativa nem preced,�ntes, por- importantes estabelecimentos co· firma, esteve, na manhã d! hoje,
Artur Tiburcio Lobo: -

quanto Florianopolis,
.

�omo bem merciais exclarecem, ainda mais, na Policia Central informaldl) ás
b ' C t) d tiv � autorida,de:; do ocoríido.

a exma. sra. d. Donatilia Sil- o s emas, e a apl d e um as nossa& asser a..

veira de Souza, esposa do sr. Joa-' Lta.d�, q •

.!: em, o.utros setor�s d.a Na madr:Jgada de hoje,a Con· Cump'Ce, pois, as nus a; autori·

quim Lucia de Souza, chde das admmts�ra�ao pU,bh:a tem feIto h· feitaria ChiquÍlho, á rua Felipe dades policiais provilenciar com

oficinas da Imprensa Oficial. 3ura bnl�a�.te la fora.
.

Schmidt,foi visitada pelos ladrões. urgencia e presteza na extinção
No propno coração da cldad�, O,; gatunos penetraram por uma do mal, que tanto nos afeia e

onde a garantia públíca exige das portas de aço, depois de ha· prejuizos trás a nossa população,
p:>liciamento perfeito e vigilancia bi1mente aherta. escoimando a cidade da malta de

,rrc:preensivd, 05 roubos se verifi· Alcançando a Caixa R�gistra- indesejaveis.
cam num escarneo á 'lcão das dora, sem sabermos porque, deixa· Si o policiamento é insuficiente.
oossas autoridades repressivas. ram-'lla intácta. porque não s'! institue,' com bre-
A imp�ensa local não tem fe- Até o momento em que regis. vldade, a gUllrda "llunicipal, que

chado olhos a essa dura reali- támos o fáto, não pôde o propne· assegurafá a Florianopolis dias de
ddde, com o registro do diario de tario rlaquele estabelecimento co- calma, permitindo aos seus habi� I

todas o�orrencias e solici�ando mt- : n:'êr�ial, sr. Teodoro Ferrari, sa?er I'
(antes um _sônho tranquilo e lil!(e

dldas efIcaz e dracomanas da I SI fora roubado em mercadOrias. de apreensoes.
Secretaria de S�gurança Pública.
A falta de polIciamento é fra·

Farinhas superiores, elaboradas com os melhores
glante.

. trigos só as do
O roubo da JoalhenaMüller--' MOINHO «JOINVILLE»

até hoje envolto nas trevas densas
do misterio --não vai muito dis- Mudada o
tante. D�scar')so

Ainda ha duas semanas, a ca. do rY'l in iCa I
sa "Auto-Gerai" e a Far.na(;ia
«Sanitas», ambas á rua João Pin
to, foram vi:·itadas por gatunos
que roubaram dinheiro.

As diligencias foram efetuadas.
Processou-se uma série de in

vestigações, porém sem resultados
tangiveis.

/-\. exísL:nc:a de roubos em nos

sa cidade já passou a constitUIr

parte integrante da vid.:\ floriano
politalla.
E t) seu habitante, estoico e

pessimista, aceitou o fáto como

Faz anos hoje a exma. sra. d
Branca Bereta, esposa do sr.

Luís B�reta, funcionario do "Cine
Imperial".

Sublevação na região de Tereio

General preso
MADKIJ--28-Foi p�eso o general Procopio Pingnatelli

de Aragão.

Bombardelo de Oviedo

retl'ata de
Caxias nas

repartíções
militares

R.O, 29 -Sob longo fUllda
mento sôbre o descanso domini
cal, que é um secular prec�ito
cristão e sob os fundamentos da

legIslação social brasileira, él

Associação Brasileira de Impre·
sa apresentou, pur proposta do
sr. Pedro Timoteo, uma repre

sentação aos govêrnos Federal e

municipal, coatra os trab�los ilas

redaçõ_s e oficlh8S àos prnais,
aos domingos. J

nemG
dd Estação

Cedro Ernes
t.o

MADRID, 30-- Assegura o .IlBC que, em consequencia
Jo bombardeio da al'tilb:uia dos mineiros, foram COItadas as comu

nicações com Oviedo.
A elits!rão de radio daquela cidade foi completamente

destruída.

RIO, -O mipistro Marque,
do� Reis, em seu despadJo de
hoje resolveu que continuasse a

chamar-se Estação de Olaria a

antiga P,,:dro Ernesto, cUJa plltca)
foi depredada pelos integralista!,
arrancando o nome do ex-pre�
feito do Distrito FederaI.
Assim, doravante, a estação con

tinua(á achamar·se Ol�ria. :

:."" ..
'
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