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o governador NerêLJ
e hcnesLto, assinJ o

sição catarinense

Rar'"Y10S é honr-ado,
conclarna a opo-I,

�::':-'-: ;'.:.>'.'

A Asse�blé;s Legislativa, em seS:3ao de sábado últl'rno, aprovou por unanl'
I'�·\ic'-;.de, as contas prestadas pelo ilustre governador do Estado dr. Nerêu'Rarnos,
re i- ;:.ivas ao periodc) de I' dE.� rreaio ao encet'ramento cío exercício de 1935.
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A VOZ 00 POVO Sem quaisquer ügaçõee politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAiRO CAl_I_ -::\00
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ecmunlsta

a lutapara

Medidas

Artur Bernr.ardes e Arraia
nio Carlos

JUIZ DE FO'RA, 20-De passagem por esta ci
dade e corn destruo a Belo Horizonte, onde vai tomar

parte nos trabalhos da Assembléia Legislativa, o depu
tado Fabio Andrada declarou á imprensa local que seu

pai, o sr. Antonio Carlos, presidente da Câmara Fede
ral, vai em breve fundar urna organização politica com o

sr. Artur Bernardes, sob fórma de frente-única, para
combater o governo do Estado.

A noticia dessa aliança dos dois chefes mineiros
que durante muitos a •.os foram. adversarios, tem desper
hdo comentarias.

As farinhas

"Cruze.ro", Surpresa" e "Bôa Vista"
do MOINHO ]0TNVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram sórnen'e trigos escolhidos,
devem ser as preferidas,

Politica &
Politicos Para

Seleção de inteligencia
Constando ao deputado Paulo Ianz

que a presidencfa da. Assembléia.para
UÔa. marcha dos trabalhos legislativos.
ida separar cle um lado os inteligen
tes e de outro os incultos. disse aque-
le parlamentar assnstadíssimct

.1--1111s ecr não posso ficar encarrc

gado de servir o caíé.
Com o fito de amenizar a exaspe

�����������'''''-'':.�-'""---'��������� ração do deputado Ianz, advertíu-ihe
o professor Barreiros Filho:

_. Ora. não se apoquente, pois o

João Gualberto Bítteacourt é quem irá
coar o café•••

tornadas em conjúnto pelo
,f\rgentina e Uruguai

BUENOS AIRES, 20 - Os embaixadores do Brasil e do Uruguai conferen
ciaram com o ministro interino das Relações Exteriores sobre 3.': medidas a serem to
madas conjuntamente no sentido de evitar a infiltração dos ele nenlos co.nunistas eva

didos da Espanha.Assoc;ação �atall�ineli1"
se {{'� �lwiil��e�rilsa

Brasil,

. -------------------------- ----�---

S, PAULO, 7,0 - A poli
cia de Santos tambem interditou

menos, o coroissario dr serviço g r:ave ,'""lIen te o Bel.e Is·le, que conduz arma-

da Policia Central, teve ciência e .� fe rmo me.ito para a Argentina, não
de que algumas praças do 14 B. permitindo o desembarque nem

Q 'F' R ? C., Escola Aprendizes de Mari- BERLIM,20 - Segundo O dos tripula-ites nem dos passagei-uerels Icar ico. nheiros e Força Públi-:ê1, dada a Bertiner Tageblatt O chefe ros em transito.

COMPRAE BILHETES LOTERI. uAma desinteli�en�ia, �urgida em I do . �=onseJho Exe,cutívo?a Fôram postados no cáes, afim

COS NO Salão COMERCiAL t?rno de assunto íutil, trocara� lIma0 das .R�publIcas SOVIe- de assegurar o cumprimentos das
. "T I algumas palavras, no Jardim Oli- ticas e Socialistas, [oset Sta- ordens da policia, um pelotão daRua Co�?�lhelro Marra N, 9 veira Bélo, não resultando, con- lin, está gravemente enfer- Força Publica e dez guardas ci-

(EdlÍlclO do Mercado) tudo, consequencias Íastimaveis, mo, atacado de uma endo- vís armados com uma metralha-
M aqui na pa - graças á intervenção de terceiros. cardite que o retem em seus dora.

ra dou ra r
O sr. major comandante inte- aposentos. O <Jjelle Isle reiniciará hoje

rino da Força Pública, tendo co- Nada transpira em Mos- a sua Viagem.
nhecimento do ocorrido, tornou COU sobre o estado do dita-
as providencia que se fizeram I dor sovietico, notando-se en- -.-- -

necessarias, determinando o reco- t etanto a excessiva ativida- VOrij1i\lM! Grave na men ...nas

lhirnento de alvumas praças exal-I de em que se acha o sr.
e' o rerr edio moderno contra a

tadas, ao quartel, o que foi curn- Voroshilotf, comissario sovie- v_e_Tn_.i_lU_o_se_. _

prido, tic0 dos negocias da guerra.
O comissario Haroldo Reis, C '

D I b
As �a ranjas

de serviço na Policia Central, i,)errana e.am ert
comunicou o fáto, por telefone,
ao ofir:ial de dia da Escola de

estu tl Aprendizes Marinheiros, tendo es

te mandado uma escolta que, ali
chegada efetuou a prisão dos

aprendizes marinheiros eavol
vidas, recolhendo-os áquela Es
wla.

F e I �zm f�nie l·
fi. ssuear da FJifumll!'!a Madeiros

"_ _
Para cretues, tortas, sorvetes

O ! OCidente Tl ao licores, não tem rival.
t rrr OU procorcões ---

Ont��,aá�e2� horas, mais ou 5TALEN

COITADO ...

De ordem do sr. Presidente. fica convocada para quar
ta-feira, dia 23 do corrente, ás 18 heras, na séde da As
sociação Comercial (altos da Livraria Moderna), uma As
sembléia Gerfll de A. C. I., afim de que se proceda a elei
ção da nova Diretoria. Outrosim, ficam cientificados os srs.

associados que a eleição se realizará qualquer que seja c

numero de presenças.

Conversavam hoje dois senhores:
-Então o Hermínio. do Dia e

Noite. foi prêso novamente.
--Tambem coitado. si o govêrno

não tivesse pena dele. seda injustiça.
pois êle vive do favor alheio.". ex

plorando o que não é dêle.

Armando Simone Pereira
I' Secretario

ALVEJADO P E L O
AMANTE DA ESPOSA,
ainda teve alente para
assassinar � adúltera

Com o fim de melhorar a seção
rJe encadernação da Peniteneiána
da "Pedra Grande" o sr. Sec,e
tario do Ínterior e Justiça, cr,

Manoel Pedro Silveira, e ncomen

d )11 em São Paulo, u' t". maqui
na, marca alemã, das mais mo

dernas para dourar.

Chegaram, sabado, de São
Francisco, os sentenciados Luis
E. Tack e Napoleão 1\ lendes,
conjénac:os pelo Juiz de DIreito
daquda comarca, sendo enviados

para a cadeia púühca de São
José, onde cumprirão a pena que
lheli foi imposta.

PORTO ALEGRe, 20 Carazinho foi abalada por uma

tragédia passional impressionante. João Francisco Ribeiro, de 23
anos, casado ha do s ano, com Leonor, de 17 anos, desconfiando
d1. esposa, simulou um viagem, voltando á noite para observar a

RIO, 20 - Na pasta da
Guerra foram assinddas resolu
ções transferindo o 20. tenente

farmacêutico Augusto Peixoto,
do Hospital Militar de F10{ia
nopob, para o 170. B. C. e, do
100. R. 1., para o Hosf>ital Mi
lItar desta capital, o tenente Ben
jamim d' Acampora.

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

\Para
dar tal crg.'A
nização do
novo Reich

FONE 1·100

Transteren
cias n1 ii itares

casa.

O amante da esposa, que estava no interior, sendo pre
sentindo, saíu ao encontro do marido e alvejou-o com quatro ti

ros, Ierindo-o gravemente, M.esmo ferido, Ribeiro entrou em c.isa

e matou a esposa com seis tiros apresentando-se á seguir, ás au

:toridades. O sedutor fugiu, não �end() f'ncontrado.
-------------------

SentenciadosA.fastado dos cargos BERLIM, 201-7 deputados
fraucezes chegaram a Berlim para

iiiiiii__iiiiiliii_;;o;;m iiíiõiiii;;,;:;.;m;;",_IIII.;;:;..-;;;;;;,;�"";;;;;,;;;;;....IiiiiIiim__;a;;;;;;iiiíiíiíiiiííiiiõiiii__ estuJar as instituições sociais e

fCOllomicas do novo,-Reich, e fo
ram recebidos r.elo embaixador
von Ribbentropp, em um chá ofe
recido no HKalserhol. etelo Aso
ciedade franco-alemã oferecerá um

banquete hoje, á noite.

os oficiais integralistas
BAIA, 20 - O govêrno do E�tado afastou de seus

ca'l1,0S o. oficiais da Fufça "Públ:ca filiados á Ação f lltegralista
arasileira.

Imrfrerditada
II �'�elle Isle"

Exportámos nos sete pri
meiros mêses do correm e
ano J .297.106 caixas de la
ranjas, no valor de 28.808
contos, contra 1.287.862 cai
xas e L.9.322 contos, do mes
mo periodo de 1935.
Tivemos o aumentt) no

volume, agora, de 9_244 cai·
X2.S, e r;o valor a redução
de 514 contos.
No valor médio, verificou·

se a baixa de 1 $000 em

caixa, em comparação com

os preços de i 935, ou se

jam 23$000 contra 22$000,
A equivalencia ouro man

t:ve�se a m��ma: 3 shillir�g5
, .
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uma lut,a heroica
OS SOBREV.IVENTES 00 AL.CAZA
DE TOL.EOO RESISTEM, RES�STE
SE �RE' I LISBOA, 20 - A resistencia dos últimos ocupantes do Madrid anuncta' vantagens em todas

r--'" • Alcazar de Toledo constitue o principal centro de ate-ção dos as frentes
TOLEDO, 20 - Uma das batalhas mais irnpressio- que acompanham o drama da vetusta cidadela.

nantes e desesperadas na historia da civilização estava Sabe-se que um torreão ainda resiste com a mesma bra
em reali�açã�) aqui esta noite, P?is os corajosos defenso-I vura c?m que �o�o ° forte se opoz á rendição, e que a ocupação
res da historica fortaleza espanhola, o castelo de Alcazar, não pode ser ultimada.
continuavam a resistir ao fogo mortífero dos atacantes le- Os legalistas abriram novos tuneis subterraneoe, com os

galistas. qniis pretendem fazer voar pelos ares os remanecentes do Alca-
Explosões de enormes quantidades de dinamite que lar em ruinas, Algumas patrulhas governistas conseguiram entrar

foram colocadas por sob os paredões, fogo incessante de nos restos do Castelo, ond� encontraram abundantes 'depositos de
artilharia, o retumbar das metralhadoras e fuzilaria con- generos alimenticios e vinhos, que procuraram trazer para as filei
tinua, tudo isto não conseguiu desalojar as forças sitia- ras Ip.gais.
das, que ainda estão de posse e em comando deste sitio Entretanto, a resistencia continua entre as ruinas.
historico, mesmo depois de dois dias da mais terrivel car
nificina.

Hoje á noite, as forças do governo.t numa tentativa
final resolveram realizar um ataque a togo, mas foi como

comprar um bilhete branco de loteria, pois as enormes nu- BURGO
vens de fumaça grossa e sufocante, result .nte das cha-

S, 20 O general Emilio MoJéJ enviou. hoje, á

I. tarde, um ultimatum aos governistas de Bilbáo e Santander, inti- BURGOS-!9-0 gal. Mola ecrescentou hoje, um
mas, en vo veram os propnos atacantes, obrigando ,os a d d

, retirarem-se.
man o-os a se ren erem com um limite de tempo até á I hora matura de 48 horas para a rendição de Bilbáo. As tropas rebe

A d t h d
da manhã do dia 25 proxímo. avancaram para as visinhancas da cidade, e os aviões, assim c

O acen erem as oc as, as ondas e fumaça sufo- N f d
:t:t

cante voltaram em direção daqu eles que formavam a se-
o re eri o ultimatum, o chefe rebelde declarou que de-

a artilharia,�bombardearam os pontos centrais. As tropas do gov

gunda linha de ataque. os quais seguiam os atacantes ía-
corrido �sse te_mpo I�nçará �ãO �os ,objetiv,os milit�res, sem levar dinamitaram- um viaduto [erroviario perto de Ormazt guy. para a

zendo uma barragem com gazolina. Devido ao vento, as
em consideração ,sualsquer. da 'lOS a Vida e ,a propriedade,

. I gurar a retirada, de modo que somente a conduçao direta entre

Lhamas seguiram em direção contraria á desejada e en-
Frosseguindo, pediu que fosse evitado 11m desuecessario báo e San Sebastian foi interrompida.

derramamento de sangue. 1'Volveram o predio do gover.iador e outros edificios adja- D I f d
centes ao Alcazar. eciarou, por ira,.que pr.ometia anistia a to os os que 30 n"'"\il fuzís bélgas. paraDurante o dia todo, explosões de dinamite e de tri-

não s�� culpados de destruição e pilhagem, com excepção dos che-
govern js tas

I
fes fi 1 itares.

nitroto ueno ecoavam pelas ruas, sendo acompanhadas de
fuzilaria, fogo de do dinamitar de sexta-feira.

O general Asencio declarou acreditar que o sitio ter
minaria antes do anoitecer, mas todas as tentativas feitas
pelas tropas do governo não deram o resultado alrne
jade.

Um furte tiroteio por parte dos rebeldes que se en
contram entre os escombros da fortaleza faz acreditar que
os mesmos não sofreram grandes perdas a despeito o di
namitar de sexta-feira.

O general Asencio deixou o seu posto no quartel
general da cidade e foi pessoalmente comandar a luta.

Durante I) dia. os mineiros asturianos, que são peri- Os
tos no manejo de dinamite. situados nos telhados e va

randas nas proximidades do Alcazar, por meio de uma

tunda, atiraram dinamite para dentro da fortaleza, o que
ocasionou explosões terriveis.

Entrementes, os impactos constantes de balas sobre
as ruínas, davam uma idéa de chuva de granizo sobre Cêrca de 4.000 legalistas mortos ALlCAl'�TE-20-A noite passada, um cargueiro y
um telhado de zinco, pois três mil milicianos despejavam SEVILHA, 20 _ Informes sem caracter oficial dizem eslavo vindo da França desembarcou neste porto 200 m-tralhad
chumbo. com fuzis c metralhadoras, para dentro da íorta- que o número de legalistas mortos na frente de Talavera, durante e grande quantidade de munições. O cargueiro que era o Jug
teza, toda vez que um rebelde aparecia por entre as toda a semana. monta a cêrca de quatro mil. rava o pavilhão nacional e se fez ao largo antes do arnanh-cer

'

ruinas, da a equipagem era de nacionalidade yugoeslava, mas a borl ) h
O general Asencio declarou que acreditava que a "Junta 011·c",-a1 Espa ..

um delegado francês, o qual se supõe era represeatante da h'
maioria dos defensores ainda se encontram nos subterra- do material de guerr? descarregado.
neos da fortaleza em ruinas. � general disse que não po- ����������������������� ������������-.�-O�-H��-��O-R-I-S-�-O�.nasdia fazer um calculo exáto sobre o numero de mortos

h I I
�'

durante as explosões de ôntem, mas acredita que o tiro- n O a en e I Bras I-I" BASILIO FERRARI � esp:�ituosas an�dót�s, tist�r
teio constante por parte dos rebeldes indica que poucos

e � cormcas rara nr, e cu tiva

perderam a vida. �
SENHORA � paginas de

R
. �I participam aos parentes � Vamos lêr!10. �O - �o� determm�ções do

...g?verno de "

e pessoas amigas que �

I
Burg�s! acha se constituída no �rasll, uf!1a entidade, «Jun- � sua filha ELViRA ajustou � a nova revista editada pel
t� Oficial E�pa�hola en el Br.asll», funcionando nest� ca- � nupcias com o sr. JOÃO' A. A NOITE, do RIO d
�Ital como orgao representativo do governo revoluciona- � BATiSTA GONÇALVES. � neuo. Publica-se ás uinta

I no da Espanha, estando encarregada de coordenar o 'it' �. P 7 UO
,q

movimento simpatisante de adesões dos espanhoes, re- � FJopolis, 17-9-1936 M r as. reço: reIS.

ít t
. r.� I r.�

RSI en es no paIs. a

H������ill
! agoA Junta é constituida de dez membros. fazendo � � Elvira � �

.

p�r�e dela funci,onarios _diplomaticos espanhoes.. que se de- � � e k R para matmltlram da reples,entaçao do governo de MadrId. ���� J
N ���tHJá foram designados mandatarios dél, Junta nos Es- � NOiVOSoao � O seu r

tados de São Paulo, Baía, Rio Grande do Sul e Pernam- h �buco, iniciando-se os trabalhos para sua designação nos �� � LONDRES. 18-No d
outros Estados da União. �tH������ mento que prestou, hoje, á t

SERRARIA DELAMBERT perante o Tribunal de Obd
Custa 12$000 a carrada, o sr. George Andrew Mac

porém. rende muito mais. hon declarou que em outub
1935, man�eve relações com

;J'. lo:

�:'�"I''.

r ....••�.",_ .. _, """,, "'_
"

....
; ;=�-_...;..'....

'

......;.. r�,'�:-_"_. ..._ _

""'.'

II Alô I ... Alô ! ... Florlanopólis
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço d::: Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade parajFlorianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt
• � f_ -

•

- ,

Riscos
Pinturas

para Bordados e
• qualquer desenho, panos de

qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos. da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Fiarianopolis

....:t.-""'" - ....-_.

48 horas pata a rendição da cidade

MADRID -20-0 Ministerio da Guerra comunicava h
ás três horas da tarde que segundo as noticias vinda das Astur
a situação nas frentes norte e nordeste é lrancamente otimista, te
as tropas legais eliminado o perigo de um ataque de leste e tona

a iniciativa dos combates no setor norte. O� ataques dos gov .

mentais agravam a situação delicada que reina em Oviedo.

Mais uma Vitoria dos rebeldes

Um ultlmaturn aos governistas de Bilbáo
e Santander

LISBOA-20-0 correspondente de "O Século" inlo

que as forças insurrétas que operam na frente de Taia verá. de
Reina ocuparam a cidade de Otera; ao sul de M ld, id. qUe: f

abandonada pelas tropas legalistas.

Mais material bélico para os governis

10 milhões de cartuchosTerror em Malaga ..-Fuzllamentos em

massa MARSELJ1A-20-Confirma-se a noticia segundo a

() suposto vapor mexicano [alisco, procedente de Marselha fez
vamente escala a 12 do corrente no porto espanhol de Alicante,
de desembarcou trinta mil fuzís e dez milhões de cartuchos bé

:onsignados para o México. Parte do carregam snto foi desemb i
do Dl porto de Cartagena. Nos últimos dias era extraordman

novimento no porto de .Alicante, tratando-se na maiona do. c

de vapores espanhóis de pequena tonelagem que e-itran 00 p
ro anoitecer para proceder a descarga durante a no.te. O carr

mente foi transportado imediatamente em trens de mercadonas
saem em direção desconhecida. Supõe-se que os vaporc:s espa

carregam mercadorias em alto mar de vapores russos

GlBRALTAR, 20-3'�gundo todas as noticras recebida
nesta praça de guerra, a situação em Malaga é de verdadeiro
terror, registrando-se diariamente o fuzilamento de cêrca de qua
renta orisioneiros insurrétos, retirados das prisões lacaia.

O governador local aparentemente impossibilitado de :agir
por si mesmo, pediu o auxilio do governo de Madrid.

rebelbes capturaram Sa" Vicente
SEVILHA, 20-As últimas noticias oficiais aqui rece

bidas di:em que os rebeldes capturaram a cidade de San Vicen
te, ao norte de Talavera. Não se confirmaram as noticias sabre
a captura de Maqueda.

l0s juizes do Tribunal

Especial Fone 11OO. potencia estranjeira, por con

-�--------- qual dev�ria ex, cutar serviço
A NATUR1:.zA, em repor- eSpionagem, tendo recebido

tagens inéditas de caçadas na respectivo ministro da Guerra
selva e expedições ás regiões rias importancias. em cedula�
inesploradas do mundo LOOl seus jos num,,:ros indicou. O
perigos, seus bicho� e curiosida- sentante de:;sa potênLla SUgdl

des, é revelada em depoente a pos5Jblhdade de
RIO, 20 - O gabinete do Ministro da Justiça dis- Vamos Lêr! ate.ntado contra o H:Í no dié

tribuiu uma nota á imprensa determinando as noticias de a n,)va revista editada pt-la S. de julho, acrescentando que
nomeação de juizes para o Tribunal Especial, acrescen- A. A f\'OITE, do Rio de. Ja- essa tentativa viesse a frac
tando que os mesmos só serão n Jmeados na proxima se-l rleiro. Publica-se ás quintas-t 1- seria reproduzida por ocasi[i(
mana, bem como o pessoal da secretaria.; raso Pr�o: 709 viaiem do soberan� á fraD�i

serão nomeadas está
semana

"
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, MACHINAS:
Machínas de benericiar mar'elra
Machlnas para officinas me '1;' �

Mach.nas para laoei. s..

Macb» ar'os em geral par.
g'lB,des, cultívadores, i

J ocornoveis; Motores de
erectrlcos

Ma�e�;a! em geral rara ransmls'<cs:
rnarcecs, correias de couro e lona
Jleus e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FORD P-'ças, ucces-

soríos; serviço rnechanico
.

Pneumaticos e. cantaras de ar G, GDYER
Material clectríco em geral

----------------.----��-

"C<?J � ,: ú�tJcke" €& f\r.: n "e .1\11 ax.,
E �.�.." I 'I o

,�.
""" ..... -l r.'

"
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A GAZETA-PloriànopoUs

FERRAGENS:

1.\ .:

<7���' M �� 1 A ':t",AZET,A.�i�.S�fJm e e��������� , �l � � L�..:e ij,Bl jna �c CJ � MM" wa., ===-

I
DIARIO INDEPENDENTE
Ratiat(if-SecretarIo:

r�aVO�ad(DS I 1,11 Oslyn Costa
D�'-. Rk�Cd"'d c

k' I h.
c ��-I' Gott.:;rnonr� Colaboração

" 3 m +t�>! KcCaCtO �Vu'� ,..' , . ,. I
_"

• t'� I
Ex-chefe �a clínica do dorp�

<

• �!)'.. I d N b (P f l\Tão será devolvido o original
* g�,!'_,'i "e v Fi""'" ta e ürn erg, ro esses 1"11

W '(;;,:<.' , � U o. tem seu escrip- I

I d p! publicado Glou não.
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I I I
cirurgia (,\0 SIstema nervoso e

ANO 44$000Caix 1 Postal, 110.
operações de plástica

I
SEMESTRE 24$000

I --I CONSULTORIO---Rua Tra- fRIMESTRE 12$000

.' FOrmldavels IDrlelos proprríOs, Ires VG1l:zes fi) Dr. f'�'dr� de r�;�H.!ral "'�n'(l ano N. le das 10 ás 12 e �lJ�. AVULSO 4��gg
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nuncios e assinaturas, evem
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� '1"'.) ==Barbosa== e Oliveira RUA CONS. MAFRA, 51
.�f���ij���� �

__�_M_:,:-.,;"'::.'_-,_ .�. �.�r@����.,J) ADVOGADO Fone, 1.656
Clínica médica de crlan.

�••e•••6D� G .�e.���.�a Rua Trajal'lO, 2 (sob.) ças e IdultOI

• • \
Fone 1325-Ater. .1e cha-

I

! Companhia "Aliança da Bahia"!
mados para o interior.
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Seoção (:te
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'r,« ,.Iara ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para porras
Roupas feitas e janellas, tinta
Sêdas Canos galvanizados e pertences
Lnha para coser e sezgír Fopões e Camas
Lã em novellos e meadas Lança esmaltada - apparelhos de jantar -,talhe-
S, bcnetes e Perfumarias r�s
.\ !, olchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras
Cc . tinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes
r, -lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas cara todos os fins
&: -atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos

� Dcpositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras

� Charutos «DANNEMANN- I Bebidas nacionaes e extrangeiras

m Empreza Naciolnaf de l'Javegaçâo "Hoepcke"--vapor·es
� Fabrica de Pontas "Rite fViarka" .. Fabrica de Gelo "Rita MariaH
� " .
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Partos _ Molestias de
Senh(lraS e

Mülestias de crianças
Dfl'e2or da Maternidade
1\1edico de Hospítai

Médicos

(i�h
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Dr. Carlos Corrêa
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Lobo & Cía.Campos
�r;' (sobr� !rlr" ,- '" 'V� if'" ,..,.' ., i
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END. TELEGl<Al-iCO ALLJAl\�fl �

; Escritór,os enl Laguna e i'��daí �
fi �
� Sub-Agent,es em Blumenau $.;::" L.,;';fZES �
�i'�

r ( r � ç , r fi F f., afc' ,

i LLLfUl\b h. /,083

,{ ra: � .idos,
.nho uc,

...splosão, l\'lot(; zes

Agenies··ccrrespondente.
�'orto Alegre - Dr. AJl'oni�

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

Consultas di�riamenle das

,. 4 heras tm diGl t�

Consultorio: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595
NO ESTADO DE SAN'!'

CATAf�INA:

l\faranguá-Jaime Wendhuusers
Anitapolis-Arábal Pae;;
L\ngelina':'-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor ( mpos

I Blumena�l- Vlartin!ano, Hilario
Bom {-{eüro-JoaqUlm Simões
CanoirJhas-Pedro Tor::es

.

Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorab Alves

Caminha

R '1-, ", 'RCÕ.' lúenCla: aa Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-J 524I
_j LABO�L1��CHiJ DE

ANALl;:,tS'

CliNICAS DO DR. Ar.TUR
PEFEJRA E OlIVfRA

CLiefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Cur�o de eSl-fcia!in;çâo em

Bactroriologia no LaD. de
Saúde Pública do Rio de

Jant.iro
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A OAZETA-Florianopolis. 21-9-1936 .�- ,-------,

--------------------------------------------------�-------------------------------------�--�
s

Ao Comercio dos E5·1
tad_'s ue Paraná e

I

Santa Catarina

Acusado
de desenvof- a
ver atividade
subversiva

.

o DIretor Regi�nal do Departamento da 1 Da Região do
Ínstituto de

.

Aposentadona e Pensões dos Comerciarias, com sé
de em Curitiba no 40 andar do Edificio Moreira Garcês á Ave
r ida João Pessôa, 103, tem o psazer de tornar público, cha
mando para o assúnto, a atenção dos dignos comerciantes des
It\ região (Parará e Santa Catarina).
10 - Que, ao investir-se de seu cargo, verificou encontrarem

em atrazo para com o Instituto muitos de seus contri
buintes obrigados por força dos dispositivos do Decreto n'
J 8. de 26 de Dezembro de 1934;

20 - Que, de .acôrdo coI? o referido decreto, tais cobranças de- ros, graças ao

V liv:rão ,ser feitas executlvame�te (açdo judicial), dada a extin- I'Tonico Infantir I II a58
çao do prazo, de ha muito, para o respetivo reconhe-

. Serraria Delambert I lenciacir-r nto.

Ic o; «iderando, porém;
,

Custa 12$000 a carrada,
30 Qu' muitos dos srs. contribuintes não t-m atendido ao

LAB� RAUL lE ITE porém, rende muito mais. RIO, 20 -Foi homologada 8

l· I I [alencia da Companhia de Oleosc J ',vo a tamente sacia daquele Decreto, por ignorarem FONE I IOOos henelicios e as penalidades que nêle se contém; ��������������������.���� e Pcodútos Quimicos, cujo passi-
4:) - C2Je, varias pedidos .de relevação de multa lhe foram \0 se eleva a mais de mil contos

f I d C d D
· - de réis.�rmu a os, para pagamentos imediato das contriluições de· asa e Ive rsoesvidas, por parte de contribuintes já sujeitos a uma ação

5q ��(>QIl�:a;o conhecimento absoluto da série de benefi- Fam i I iares
cios auferidos por todos os que podem e devem
ossociar-: e ao Instituto, importaria em não registrar'
no departamento contribuintes em otrazo e, consequen
temente, não se prevalecer dos dispositivos penais da lei re
ferida;

60 - Que, o consciencioso preenchimento do questionaria dis-
tribuido, gratuitamente, e destinado ao Censo dos Comer. Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
ciarios , não é somente uma obrigaão legal, é um áto de pelo govêrno do Estado.
civilidade; Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
t<Esr LVE; encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis-

'[o - A todos os ,:ontr;buites em atraze, que requererem a sua dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
quitação com o Instituto, até o dia 30 de Setembro

I
trinta anos, que se encontra re-

corrente, mediante o recolhimento imediato do montan- Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 colhido a urna prisão em Krema,
te d ti t 'b

. - .

d d
.

I de Novembro pela pratica de um crime sexual,
.

as rfspe� tvas can.fl .�lçoes ln. epen enle. de mui-
ta Juros dI" n-ora ou ação judicial, deferir os pedidos for-

� iíiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
furou os olhos com uma agulha,

melados: .. tentando deste modo recuperar a

80 -- Devict; Olé nte autorizado pela Administração Central, pro.
sua liberdade, pois na Austria

ct'cler á cobrança executiva dos que se furtarem ao cure- I
Prisão de ventre? existe uma lei segundo a que os

F�i�'��oMdiNL';k;a partir de ) j de Seten bro corrente; I Pu rgo Ie i te Cég;,F::::::::::�I:::;: pre-9')
-,J Copmunilar queb,

a Caixa Economj( a Federal do Estaco
I Granulado e comprimidos ferido, porque é fermento de qua-o ara ná , rece erá quaisouer recolhimentos feitos em Ia- lidade.

vor elo Instituto dos Con-erciaroe e, no Estado de Santa�C .. ! Laborator ias Rau I Leite Rio
I. ,it)il, o Bl'lnco Nacicnal do Comercio,

� I
100 - Sol citar com o maXI'l1C1 empen.ho o preenchin.ento dos'�••••Ge••••••9.0�OOGOGG�questionários que lhes forem remetidos, •

L
. I

A_os inter�ssados se prestarão quaisquer informa-: etras a orem 10 o
çoes na sede do del?art�mento, por funcionarias habili-.. •

.

,tado�_, ,recebendo a Dueton� RegIOnal, com pr.azer, tudo G "Santa Catha rIna" •associa=o que pretender quaisquer outros esclarecimentos. • '

. fltCuri-Il-a Esta,lo do F araná, em 3) de Agosto de 1936 • • �
(Ass.) HE�MESAUGUS10 DE ATAIDE � 1.200:000$000 em premlos oDueto: ReglO.nal.. . O - �Em Flonanopolts, qU81SCjuer mformações serão prestadas na e.� V I d d L t 20$000 G.C· L I d G

.

d"
... a or e ca a e ra

�alxa oca, on e a erenCla, com prazer, aten era a tOdos �. I'd
.

d 4 �.

t d � mc UI os os luros e 010 ala �os m

Ferles:a
05.

,. 10 d S b O e com direito a Sorteios men- ::onar:opL IS, Estac'o de Santa Catarina, e etem ro .Â I 'I'
.

- d _de 1936. � saes pe a u tlma extrac'rao r:/� !B
(Ass.) CARVALHOCOSTA. cada mel da LOTERIA Fc- I
G t • DERAL, de accôrdo com a :::

-Y-E--N-eren';E__SE YENDE--SE,I �a:�;ufn;�ente n' 102 f com ;;
qa loc.alt�ade do �aco a casa sita á rua VITOR • •
dos Llmoes. uma excc, MEIRELES n. 15, com O e

lente proprieàade com .1 bôas acomodações parJ pe- • 1
FILANO.

casas de n.sidenC'ia; uma ca· quena familia.
. • prem!o de 15:000$000 •

sa com negocio, fôrno de A trafar com o seu pro-. O
9 p�em�os de 500$ 4:500$000.

padaiÍa e demal s utensilios. prietario EDELGARDO WEN 1'-. _2_p, emlOS de 250$ 500$000.
Estenso terreno contendo DJ-IAUSEN, no Largo 13 de D 12 premios mensaes no total de 20:000$000 •

bôa agua, pastagens, plan- Maio n. 7. 10 " . G
tações, chácaras, e abun- �

Accumulem su�,s e�on�mlas adqumndo, LETRAS D
dantes terras para lavoura. yendt!-se uma bem Imantada" 6A PREMIO� «S�N rA CATHL\.RINA», que •
Tudo por prEço de ocasião. ALFAIA.TARIA no distri- •

al ....m de ganharem Juros de 4011} ala, concorrem a �
O motivo da venda é ter to de João Pessôa (Estreito). •

60 SORTEIOS em um total de
.

G·
o proprietario de ausentar-se.; Melhores informações nesta re- • 1.2o�:oOO.4\l)OOO �
Informaçôes com o sr. 10- dação. O AS LETRAS ilão negociaveis e resgataveÍs no seu vencimento •vino Marciano Cardoso, noI. .

distrito do Saco dos Limões' D,.... Migue í I II F1NALMEN1 E: Uma leira a premio representa um G
BOa ba id O bilheie que não sai branco. e

CLINICA GERAL I Banco de Credito Commercial e :
fi Constructor G
•

Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA •
•

Rua do ROlaria n' 109 RIO DE JANEIRO •
• INFORMAÇÕES CON'[ •
• Angelo M. La Porta & C ia. I:I EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS •
� ,I••••O••••••

SJPAULO, 20--Tendo sido
requisitado pelo chefe ele policia
do Distrito Federal, seguiu escol
tado para o Rio de Janeiro, o sr.

Mauricio Goulart, que ha tempo
se encontrava prêso nesta capi

tal, acusado de atividades sub
versivas, O sr. Mauricio Ooulart

I
lôra e secretario geral da Legi
Ião Revolucionaria de São Pau
lo.

..

feçe como eu-sou o

mais forte de todos
05 meus compenhei-

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

CAPITAIS

Vende-se

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

Telefone. J 595

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

lima venda possuindo va

dado e abundante stock,
sita á rua Spivak, no distrito
"João Pes5ôa", Estreito.
O interess:ldo deverá se

entender com o proprieta·
ri!) do Café IISão Pedro", á
rua Felipe Schmidt.

.

" ..... � -._ ......- ... "",,�:,.....�.,_ .;,,;. ..... ." .....�� .... _ ..... , '.�

dificul�
dades
Academia

de Letras

o Dia da
Radio

Em

RIO, 19 - Atendendo a

um apêlo da Associação da
Brvadcastings e Speakers Argen

S

tinos, as emissoras brasileiras si
lenciarão, depois de amanhã, du
rante vinte e quatro horas, em
comemoração do Dia doR a
dio.

Os Ilspeakers" de toda Amé
rica aderiram á iniciativa dos seus

colégas platinoso

RIO, 20-A Academia Bra
sileira de Letras está a braços
com uma crise interna, visto co

mo ninguen quér aceitar o con

vite leito pelo presidente sr. Lau
deJino F reire, para pronunciar o

discurso oficial em homenagem a

Emil Ludwig, alegando tratar-se

de um judeu comunista e por is-
50 mesmo expulso do seu. próprio
país. A LITERATURA, em con

tos. crônicas e narrativas, assi
nadas pelos mais ilustres nomes

das letras cornlemporaneas, bra
sileiras e mundiais, é oferecida aos

leitores de

Vamos Lê.!
a nova revista editada pela S'
A. A NOITE, do Rio de Ja
neiro. Publica-se ás quintas-lei
raso Preço: 700 réis.

faMl

Não foi D

amôr� faia
aventura •••

.{lurac�D
mata!

Pílulas Medeiros
Contra Sezões. Recuse subsit

tutos I

Horripilante!
furrou os

olhos para
recuperar a

liberdacle

NOVA YORK, 2G--0 nu-

mero de mortes em consequencia
rJo furacão é calculado presente
,rwnte em 45, tendo sido perdi
.Ías as esperan;.as de encontrar

cêrca de 35 pessôas CUJO para
deiro se ignora.

VIENA, 20-Um artista de .-_ ... - .....- - ..----

Dr. Pedro da Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrad o)

S. J. JlEL REY, 20-Fo-
ram prêsos nesta cidade o bo
xeur Íosé Durão e Yara Silva,
que vem vivendo uma acidentada
aventura amorosa, desde alguns
dias. Yara, interrogada pela po
licia, declarou que havia abando-

a I inha te Ie Ia
nado Dur,ao ôn�em, ás 22 horas,

I E.;te, porem, saiu-lhe no encalço,
9raf ica B i - ! conseguindo alcançai-a. E acres-

,

F I [cenlou a trefega mocinha:

gu,assu O- -Eu �ão fugÍ por amôr, e

rianopclis sim p,ara, a sensação. de uma

gran �e nv._ntura. Quena conhe-
cer o munjo, o perigo, a exal
tação da vida livre.

Nos momento em que foram
prêsos, ambos estavam famintos,
sem clinh-:iro e fatigadissimos.

Conseguiram alcançar esta ci
dade, ora a pé, ora de carr.inhã').
Vara foi recolhiàa a um hotel e

Dmão á cadeia local.

PARA RES
TABELECER

RIO, 20-0 ministro da M'i
rinha. declarou ao seu colega da
pasta da Viação que, sendo de
grande interesse. para o serviço
público as comunicações tele!Jra�
ficas entre Biguassú e Capitania
dos Portos de Santa Catarina,
em Floridnopolis, solicita a devi
da aÜLorÍzação para que a Di
retoria de Correios e Telegrafos
estabeleça a referida linha te!e
grafica.

A G{�zeta
Desportiva

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Redator-Acíoli de Vasc�nceiô3
I VE'RA CRUZ S. C. X

UNIAO S. C.

CAI'U
U.-n avião do
Exercito

O encontro verificado ôntem,
entre as equipes do Véra Cruz
S.c., desta cápital, resultou com
a vitoria do primeiro pelo score

de 4 x 3.
CURITIBA, 20 - Regis

tou'sel na manhã de hoje, no

campo de Bacacheri, mais um Sezões, Malaria. Maleitas?
desastre de aviação. ,

Pilulaa MedeIros
POUl'O dépois da decolagem,. ==---- _

o, avião do Exercito 5-T-O 5,'Fullau avespilotado pelo tenente Câmara
Oriental, sofreu uma pane, indo Ao xadrez da Policia Centra

1
de encontro a um pinheiro. 'foi recolhido ôntem, Diama�tin o

O ��arelho ficou grandemen- Fernandes da Silva, por haver
te damfIcado, �as o piloto rece- furtado diversas aves de proprie-beu, apenas fer'm{'ntos sem gra- dade de d. Argentina Zigler, fevldade no rosto. sldente á rua Silva Jardim, 40'

_.
--' ,' ..'_. .... .,. ."..-....
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Patrocinado pela acredita
da casa «O Paraizo, , do S'

[osé Elias, á rua Felipe Sch
rnidt, 21, a fabrica -Rhein
gantz». de Porto Alegre, o

ganizou, nesta capital, u
RIO 20 -O João Nt:\'es foi escolhido para aniculador concurso de trabalhos con

entre a Minoria e a Maioria, por intermedio do presidente da Ieccionados a lã, tendo co
Republica, para os primeiros passos visando a. sucessão. presiden- corrido grande número d
cial, e-n ambiente de congraçamento da pol uca nacional. Ao senhorinhas da nossa sO":ie
que parece, o parlamentar gaúcho deu ôatem inicio ás, negociações dade,
para a constituição e funcionernento da chamada C:)ml�s�-l �IXt'l. O;, trabalhos esti vera n e
que começará pela elaboração de um. programa l\�rmOlstratlvo .e exposição. na montra daque
de reforma constitucional, capaz d! servir de b indeira ao escolhi- la casa comercial, durant
do para suceder o sr. Getulio Vargas. �abia-se q�e o sr. João alguns dias. para receber
Neves iria á noite ao Guanabara, Il convite d.l presidente da Re- votação do nosso público.
publica.

1 Sábado, ás 17 horas. re
A proposito da referida comissão, dizia o nove «,eader» presentantes da imprensa d

da Minoria, sr, Bati�ta Luzardo, esperar que, dentro de um mês. capital e algu nas p .s sõa
esteja entregue á tarefa preliminar. para em seguida tratar d'l convidadas pel.. s:. ln
escolha do candidato. A tarefa preliminar é a elaboração do pro- Elias, realiz iram a ap.ir açã
grama do candidato, bem como das bares da relórma constitucionnal. dos votos, sendo O resulta

Observa-se que nas rodas politicas já se manifestam uma do O seguinte:
corrente Iavoravel á organização da Comissão \1ixta co:n egualda- l ' lugar, n. 101. um lind
de de influencia de todos os membros. Entendem m�lt05 que não tapete de lã, estarnp 10 j
pôde haver uma cabeça mais alta. desde que

.

não existe um pa�-I um jogador de futebol, tra
tido nacional presidido pl)r um leader. Consideram o caso mais balho confeccionado, capri
como uma confederação de chefe; de partidos estaduais, embora chosamente, pela senhori.rh
de ação nacional. .

" . .
Eva Gomes de Miranda.

Assim. querem resolver a dificuldade plagiando a elas- 2' lugar, n. 106, um pul
sica habilidade britânica, caracterizada na historia símbolica da ver, trabalho da exma. sr
:�esa Redonda. E' a mesa em q'Je todos se sentam em volta, apo- J. Olga Luz Rosa.
iados na base democratica dos mesmos mochos, E' a mesa em 3' lugar, n. 105, rnagnific
que não ha presidencia. Mais... quem imporà ordem, quando se blusa de senhora. tr abalhad
manifestar o desacordo�' pela senhorinha Mary Zatta

Em todo caso. a corrente- mais forte entende que o verda- A fabrica «Rheingantz
deiro leader da Maioria, na atu il contigencia, é o chefe da na- ofereceu. á senhormru Ev
ção presidente nato da comissão! servindo sua clássica habilidade Gomes de Mirand�, c�jo tr
como freio nos momentos de pengo. baiho obteve o pnrnerro I

gar, uma linda toílete de J
e. aos demais classrftcado
em 2' e 3' lugares, premio
tambem do mesmo tecido.

Esses trabalhos estão eI

exposição na vitrine da cas

«O Paraízo-, á visita 'tão p
blica.
Após a apuração do co

curso. o sr. José Elias, of
receu. aos representantes
imprensa, filiaS licôres.

GRENOBLE, 20 - Quan
do se realizava um baile
promovido por uma organi
zação esquerdista, foi lança
da contra um grupCl de pes-

l'HE6Am U�5 sôas. no salão, uma bomba,
Dep. João Qualberto c_uja expJ�são só não fez vi-

I
tJmas devido á presença de

De Tubarão regressou, saba- espirita de um dos dansari
do, o sr. J040 Gualberto Bitten- nos, que a apanhou, para
court, deputado á Assembléia Es- atira-Ia a distancia. IMPERIAL, ás 5. 7 e 8,3
tadual. A explosão causou um horas • .flssassino invisivel, co

estrondo formiàavel, que' Dunald Cook.
brando os vidros dos pre- REX, ás 7.30 horas.Coron
dios visínhos.

,
do ou A. praia da alegria. OTomavam parte no baile questra de Eddy Duchin e bail

cerca de 400 pessôas. 1 dos de Le Roy Prinz.

ROYAL. 'ás 7.30 hora
Pérolas perigosas, com E

SERRARIA DELAMBERT mund Lowe e Claire Trevor.

Sabão

"Vírgem Especialiàaàe"
de Wetzàl & Cia. •• Joinvile

-'Jl.�a;:ê3Ií..f_�.·�_;��:;�;�;�;ú''iiI'fIIW_t''.nC;.,;;e...;.n.;,..�.e_r..v.�.w.],2._.tiie;.c.id_o_d•.•a_.ro_u_p_a_.p.o.rq.U.e_.la.V.a•.; .f_ac=.��.:ÍlR.�.A.c.�iíí�..G.SI.Tr.r:iíí�D..f�.�.Z •
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substituição
ranieiras
a da extensa

INossa-Vida
AHIVERsARI05

Des. Oil Costa

o sr. João Neves dá inIcio
ao desempenha de sua

mBssão de "mercuria"

o Presidente da Republica assinou decreto na pas
ta da Viação, aprovando o projéto e o orçamento que
autoriza a despêza de 11.153:422$441, para a execução das
obras necessarias á substituição da ponte das Laranjei
ras. que liga os municlpíos de Laguna e Tubarão, e na
Estrada de Ferro D. Terêza Cristina. arrendada á Compa
nhia Carbonifera de Araranguá,

Essa majestosa ponte possue a extensão, em vão
li vre, de 1.800 metros.

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

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar-

cas fabricadas pelo MOINHO jOINVILLE,
"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

que são, incontestavelmente, as melhores.

Passa �loje a data natalicia
do estimado e talentoso magistra
do conterrâneo sr. desembargador
dr. G;I Costa, lente catedratico
da Faculdade de Santa Catarina
e nosso apreciado colaborador.

Jurista consumado, jornalista bri
lhante e primores», o ilustre ani
versariante. como professor vem

pondo a sua vasta cultura e sa

ber ao serviço da preparação
dos jovens estudantes da Facui
dade barriga-verde.
A Gazeta felicita-o.

Silvio Scoz

A sucessão
presid-er,cia-'

EM FLORIANOPOLIS
o aviador B ..e_ster Festeja hoje. a sua data nni

versaria do sr. Silvio Scoz, in
flu:mte liberal em Rodp.io.O aparelho pilotado pelo aviador norte-americano Brewster,

que está realizando um raid pela America do Sul, chegou a esta

capital sexta-feira última. O aviador teve o trem de aterrissagem
avariado, no momento de pousar. Depois de reparar a avaria, o

aviador Brewster prosseguiu viagem.
-------------------------------

Sra. José Candido

Ocorreu-se ôntem o aniversario
natalicio da exma. na. d. Ra
quel Tolentino de Souza. esposa
do nosso prezado conterrâneo sr,

José Candido da Silva. fiscal do
imposto de consumo.

Sta. Maria do Rosario

Uma estranha agre
miação de dege ...

nerados
Deflue hoje a data ani versaria

natalicia da gentil senhorinha Ma
ria do Rosario Pereira. filha do
sr. Pedro de Alcântara Pereira. e

elemento de real destaque da
nossa melhor sociedade.

Atentado

Foi descaberia
Paulo, sendo prêsas

os comparsas

Sãoem

Faz anos hoje a graciosa se

nhorinha Liége Gondin. filha do
nosso conterrâneo sr, Vasco Gon
din, conceituado representante co

merciaI.

S.PAULO:_19--A policia agora veiu a dar com a «Funda
descobriu, na madrugada de hoje, ção do Amôr>,
uma curiosa sociedade organizada O fáto é que fazia anos o

por I 5 rapazes da vida alegre. al- jovem que atende pelo nome de
buns dos quais pertencentes a la- Gioconda e isso fez (Om. que
milias de respeito. Helé Nice convocasse a socieda-
A sociedade tinha o nome de de para uma farra em regra. En

"Fundação do Amor". estando ins- tretanto, no meio dos festejos. du
talada num porão do prédio que rante a madrugada, a gritaria foi
faz esquina com as ruas Balão de tão forte que se ouviu na rua. As Faz anos hoje o sr.

Campinas e Ana Cintra. Nêsse pessôas residentes na pensão e Milton Sullivan.
prédio existe uma i=-ensão e um Iamilias que moram nas redon?e- Aniversaria-se hoje o jovemdcs garçons, que é socio da socie- zas acordaram com a barulheira.

José de Souza Lima, filho do sr.dade acima, foi quem arranjou Guarda-civ:s, por sua vez, Lram
I' t t J ' d e

za L-ma. , íd I
-

li enen e ase e oou "

para que os SOCIOS da "Fundação', atrai os p os gntos e garga la-
D I dE' I d It".

d' d D
. J' e ega o "pecla e aJar.do Amor" insta!assem no p')rão a" as que saIam o pulo, ecwI-

séde da sociedade. I ram verificar a razão daqueles
Deram á sala onde se r�uniam gritos, sendo então descoberta a

e faziam as suas farras o nome de I curiosa sociedade recreativa.
"Salão Vcrde". Todos os associado5 da «Fun-

Para realizarem essas farras os dação do Amôr» foram condu- fflZEm BN05 H01E

rapazes. que não passam na rea- zidos. vestidos de mulher como a exma. sra. d. Zulma Linha
lidade de anormais. vestiam-se se encontravam, á presença do res, esposa do sr. Fernando Avila,
com trajes femininos e neEsa� oca- delegado de plantão do Gabine- telegrafista;
siões não atendiam senão por no- te de Inv�stigações que, por sua o menino Zilton, filho do sr.

mes de mulheres. Uns tinham no- vez, os encaminhou á D�legacia Hermogenes F. Saibro, musIco

me de mulheres célebres. co'i'lo de Costu�es. do 14 B. C.
Gioconda, Lilly Pons e HelléO--------�R-----Nice. sendo êsse o apelido do dr. upp
garçon da- pensão que arranjou a JuniDr Está de p�rabens o lar do sr.
séde para a sociedade. Outros ti-

Vespasiano José de Souza, fun-nham nomes IPais prosaicos, IDas na Comissão do Co ..

ciooario dos Correios e Telegra-Dia menos expressivos, como Ne- digo Criminal fos e de sua exma. esposa d.
grinha. Zázá, Tóló, Zízí,etc. RIO. 20-0 deputado ca- Adelina Souza, pelo nascimento

Ha muito que se reuniam na- tarinense Rupp Junior foi no- de uma interes�ante menina que Faleceu, ôntem, na C"pital da
I I Id" meado para fazer par�e da d M

.

J é Republicll, após haver soflidoque e oca uas a tre:i vezes por L tomou o nome e ana- os .

�emana. Como se tratasse de um Comissão do Codigo Crimi- _ melindrosa intervenção cirúrgica,
I CA d D Fe mento Med"'trol o sr. Manoel Simões, funcionarior.orão, essas farras ficaram des- na. na amara os epu- r �

C d
,..

t d P d b I é Ih r da companhl'a aerea on oroc.o.n·.he.c.id.a.s.d.a..p.ol.ic.ia q.ue s.ó..a..o.s._ a.ra oc.e.s.e..o..os o.m..e..o .....

Sra. Tenente Menezes

Aniversaria-se hoje a sra. d.
Ondina Brandão Menezes, es poa
do sr. tenente Menezes.

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoa[

professor Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO

terrorist9OAFE' JAVA

Tr.anscorreu ontem o aniver

sario nataliclo do sr. engenheiro
Freder:co Silva.

5EHTE NOVA

f\cha-se nesta capital. em 'ffi
sita á sua familia, o sr. Leví
Linhares,. vereador da câmara

municipal de Campos Novos.

PALEl'lmENT05

Manoel Simões

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

F'one 1100.

o

;-�"'Y-.:o,.

-f(:(:'t..,
I.

o
1936

Grandioso
concurs

Rheing2nlz

CARTAZES
DO DIA

CINE. ODEON, ás 7,3] h
raso programa duplo, com os filme
O divino milagre e Sob falsa
bandeiras.
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