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11-\ encantac_ior,a jOV8'nI lV�aria
masculinos, abandorjoL9�

Pe�X�3r�, corn traies
paJesrna, ale-

gar.do n-1áus tra�cos--ErY1LJ�8 de �vf�c�rleneDietrich.
e sern destino.Só, desamparada

o caso da lin-ía jovem, - vlaria Peixer - que no I casa de. seus pais, em Boa Vista, acrescentando que agira
verdor d sanas, abandona. de 1Ianeira drernatic- e as dêssa fó 'ma para fugir ás rr.ar ciras brutais com que era

escondidas, os carinhos t d, svêlos da fan ilia em tróca tratada pelo seu genitor, .

das Incertezas de um mundo para ela ainda mal conheci- E então, contou toda a sua odisséia, a qU?.I se

do, en l i.a, não constitua u.n íat : excepcional. merece, resume no que acima dissérnos.
t( davi. . t atenção dos leitores e destaque de nossa parte,
pela n a 'eira extravagante e incomum com que se re

vestiu.

se, acompanhada de um ofeio di'"igido ar) seu colega da

quela cidade, afim d � q:1C a referida autorídade a recam

biasse a seus pais, em Bôa Vista.
Ontem mesmo, Maria, regressou á casa paterna,

com alegria de seus parentes.

ReC8rnbiada á casa Esbeit.3l e encantadora
paterna A grados? senhorir-ha Maria Peixe r, que é esbelta

Apresentada ao delegado Rodolfo Rosa, este fez e possuidora de admirável beleza, conta 19 anos de

E rn u Ia de .VY.3 ri e ne D ie trich seguir para Tijucas, no onibus da Auto VIação Brusquen- idad '.
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Não será, por certo, a primeira moça nem a última

que envergando vestes masculinas despreza o lar, rocamoo
lescarnente, mas também é verdade que fatos como êsse
alteram o ritirno c irnurn da vida, despertando a curiosi
dade, sempre aguçada, dos repo: teres.

E', justan ent-. per isso, que nos esforçamos em aprr- ..........._.... ,""__,mnnm:'=�"'����������"_�."'�lIa�,�""""'��",:".��,*,�ue�=r�����",,,=,=�,",,,,,,,,,,,,��,�"'_"_����""!_�""!_�����.
sentar todos os d talhes da ocorrencla, reconstituindo-a A V u':6� Sem quaisquer ligações politicas.
com a precisão que a precaridade dos elerne .tos colhidos
nos permitiram.

Adiantamos talvez fossem idéias exóticas de vestir
se a n.aneira dos homens, - que por aí corre mundo -, t\r�o
mas que nasceram do sensacionaí.sn-o de George Sand
ou de Mr rlene Dietrich qu- houvess- m d ninado o cé

.,"

r"lJro do jovem l,taria obrig-ndo-a a em tdf as famosas I C i nema ao
e cxce-tricas mulheres. I ; V 'eFoi o cinerr.a, por certo, ou o romance que levaram I

a nossa personagem a procurar um disfarce para a fuga,
nas roupas pesadas e de tecido grosso dos homens.

Foi. trajada 2. .noda masculina, que Maria r'eixer di
I igiu-se, �' pé, vencendo lrnga jornada, de �)ôa VIsta, .ros

pera distrito do municipio d::- Tijucas para a localidade
visinha de Nova Trenr., do; onde empreendeu a sua ex-

traorrtir» ria aventura. .

Ali chegada, ô.item, apressou-se a trocar os trajes da

fuga por um elegante vestido, qUE' bem depressa lhe re

Ci nstituiram a beleza e (l graciosidade do porte de mu'

Iher jovem.

Prcpríetarlo c. Diretor Responsave! ...J.�IRO

j NUiVll::J<ü 614Fiorianopo'is, Terça-feira, 22 de Setembro de 193b

U\tl�Q
J.J

6'" .... : '1 �

e.1 (",,,

-

:l-.--. � _, ,<" r [",<:.I r- ..
��

II _:.I�:":r' u .)";$f Jf,,' "',
e,

li .,

1 f':'\)
- -'I'Ii", ,�� �-

I
� i , .

.., t-... 11 ;;.J L &.'\7 Li tj ....

I Conclusão dá 6a. pági.r; d 2) r I C:lo ri.3i n0-
Visitaram-nos hoje, pela ma- pO i is

nhã, OS srs. \\'alter Hosd. eld e d� 9:060$000', que estavam Na sessão da Câmara Muni-
H..,rmann !\1;:\,k" representantes guardados em um livro de sa r.- f

'

dcipal de ôntem, 01 npro\'a o, °
da importante e conceiruad l Casa b: a 1 'go. SciÍ corno louco e pe- , , '2"" ,

.

t
.

I
'

. h projeto nO. j:, que e ° segum e,

B iY�i, a maior bSric::..H.te ce ;):,0-, li .ux- io ,>:JS meus viz:n os
"1 r:" ' ,

1 Tltf J Nl I' • ,> I « '�\rt. O. - C. �y'r-'l)tlc.O, Sezões, lVia aria, a eitas �
dutos químico» do mundo -e, que rnars :)rOXI nos. I, - I f'I""'lal M"'delro"

_
sem qU'l.lsquer onu", a crea.;ao . I.. .. ..

ora se encontram de passag,�m por F01 (,r'$ u.sada então uma ca- 'd' d _

, ' 1 'd pelos comerciantes e artigo e

t=:'!orianopolis, viajando em orizinal r avaua e d�l1los vanas bati as
id d d L· Maçornca� eLtrecl a e, mesmo anexa s dOS O � a I

e luxuoso automovel equipado pa- �. l r",u!tado sati5fatorio. Procu- b I
. !. J '

r 'spectiyo.; est..1 e eClm�atos, ue "R
-

ra r clames, com radio e vitrola. rei o cabo Nono, comandante do e'ge ne raçaopôsto d� emergência para aten-
Mui atenciosamente ;55. S5. mos- posb local e contei�lhe o ocm-

d
.'

1 d Ca_". t p..�., r·1 nense"er a re;)aros �de Insta ações o' i ""
traram-nos todos os dispositivos rido, e pela manhã o co,niSSario

miciliarias fóras das horas r�gu-
e instalações do StU automoveJ, Dr. Silvio !!taggloli, que tomou

lamentares. Em sessão economica reunem·

Segunda-feira últimél, a jovem Maria Peixer, que produzindo música de uma pos- as providencias que ° casl) ex;- T d I se, h0je, á noite, em SEU tem-
,

J A[t. 20. -- ° o e qua-
trazia con�ligo pequei1a quantia, chegou a esta capIta, sar;te electrola e radio. gia. E dessa maneira, concluiu o

'I I
' pIo, á wa 28 de Setembro n.

,

J
-

P'tiS T L d f b J q'Jer matcna e e.tnco necessano
80 b' 'I'

.

hospedando-: e em uma pensão a rua oao In o, cO,m,' a Dispõt>, ainda, o automove. pa-, r. osé ac:::r a, ui rou aGO
d

.

f' d' os o r�lros ela oJa maçomca
para ;.:ten er a ialS IOq, po era D' _ 'nintenção segura de se emprega r ,em algur,l1, a, casa familIar. ra melhor eficiencÍa dos feclades, no dinbeiro que' e5tava destinado
'1' t l "

t ln KeCf .;;"eraçao Catannense.
f d P C t I M d I fi• d rlh

sair IHemen e (,O pos o, uma --"'-
. Ontem, porém, o en ermelfO a alICIa cn ra , a· e um apare ho cinematográ lCO, a educação e meu, ti os e ao d b

,---------

vez que, se anexa o ao esta e- SER;::iARIA DELAMBERT
110el Bastos ao pas.sar pela aquela via pública, foi CÍentí- �om o qual pretendem focalizar, conforto d� minha família. f ' d' lecimentu, este ,e conserve cena o, C 4l> O df1c?,do, per uma senhora, que Maria Peixer- a jovem fu- nesta cidade, ptliculas de real in- Serrarí a DelaiTl bert Art. 30. _ Os anuncil):) )u-

l sta 12.jpOO a carra a,

gitiva-estaV2. em Florianopolis sem conhecer pessoa al- terêsse
mincsos, na sljde do pôsto, fi- poré.ll, rende muito mais.

guma e se"" dc"tino
'

A primeira sessão realizar-se-á Custa 12$000 a carrada, d IL', " •

c"r;;'o livres e qua quer impo,to F 1100A'to contíJlluo, aquele funcionaria da Secretaría de hOJ'e, ás 19 horas, na praça Ce- porém, rende mL1ito maIs. I
One .

d mUllicipa. íiiií-_--=-.,;;.-..c;-;.;,;-;;;-;;;;;;;--iliiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiili; _
Se2'urança Pública, levou o fát,o ao conhc,ci,mento o co neral Osorio, amanhã terá lugar a fi!!:!!""ONE H. li!OO Art. 40, R S"I""'" d 9 d" r iii Ul _ evogam-se as a a as sessões, ' e set(moi
missário Fulvio Silva, de servlço na P(l!lcla Central, in-, segunda, no Largo S. Sebastião; a bru de 1935».

d Ih f
A

d d b I '

25 L 13 d J UI"Z de DI· re I" to disp0siçõf'S em CO:1�ráfío.
,formando-o o que t: ora a c sa er. telceHa a no argo e

Maio, e a guarta a 26 na Plaçade" I I � [1
Na P�llcia Cent'-a I da Alfandega. e ano I n las ty,O�iCeHfl6)fill

Agradece'1los a gentil visita.

O; f1pOStO sô
br-3 beirados

deSarY1parada

Devidamente autorizado pela
Câmara Municipal o sr. prefeito
da capital aumentou de 200[0 o

imposto sobre beirados.

e

Ass!m sendo, foram tomadas as providellcíaf., de.

tennlnando aquela autoridade a apre�:entação de Nlaria

Pelxer á delegacia, G qUt�, logo se procedeu.
Gu"uda-chuvas e I

Foi nomeado para exercer as
� '-.r=.=�.�.=:::'�'_���,c::..::...:_��om::l!'! I:.....;;.;..""""'_

funções de Juiz de Direito da �a �� � I \ fI{i �t\ t:) Il;.\ tJ, �, �1 a :"..i.:I," ll1sorrlbri II h as C0:11arCa de Canoinhas, o sr. �,� � � � � UÚ F. V � 13Ü Iii�
"

R. N O C E T i I dr, José d,) Patrocínio Gallotti.
,

1-
CONSER 10 E REFORMA O Fermento Medeiros é o pre-

ferido, porque é fermento de qua
Procura e entrega a domicilio hdade.

Maltratada pe!f')
quando removida para o Hos

pital de Cd.ridadeAo chegar a Polícia Central, a béla jovem, Maria

peixer lnterrogada, declarou qu� se achava foragida da

As melhores marcas de farinha de trigo, são: RUr���esclhl�d�� 33 EXOíifier�çãç;j Ontem, ás 23 horas, o co'nissario de dia, na Po!i�
-

.

,
l�oi exoneraJo o capitão cia Central, recebeu uma telefonema do sr. Cicero Clau·

Hospit�a de da Fôrça Públlca, Trogilio dia, residenk em Coqueiros, solicitando a Ambulancia

u" , �,� " Antonio de Mélo, ,da cargo Policial, afim de trazer para o Hospital de Caridade a

n iiiM\iJ iiill.J2 de Delegado Especial de Po- senhora Joaquina d� Jesus da Silva, espô3a d) sr. Egidio
Ontem, verificou-se e:-n Ha- Iicia no município de Ha'l10- Luced mio da �:'va, a qual re1u2!'t:1 s:r Ic.vada, com ur..

mania a ipauv,lll ação do mo- I nia . .: Hn jur:-;diçã,) no; d�. gen::n T) ra u 11.1 C·lsa li � slúde, po's se er�contrava em

dert�o H"spital MuLic!pai. T:mtJ6 Indaial, Rio do Jul ad áat ld I esta �, l(! gravidez.
Estiveram presentes ao BiUlIlel1dU e Caspa r, lo! llj" Lr.eJiata, h..:'!te a Ambu;ancia foi enviada áquela lo·

De 'idem ,:
�r. Prt� dt. Ik. "'onvldo ::.':s �r;. sn(;],OS

des·e

I W12!,12 átG, O sr. governador lD_\!ado para exercer as, fun- �'a1id�de, coadu�indo, horas após, a parturiente para o

dube p>ila a d.ssemCHeld geral d r�ik:"lr· l! no u,d ?7 do, corren- do Estado, representado pelo çoes de Delegado Regional HospItal de Candade.

t', dlmiil�:Pí <IS 10 �10ra;, da mt�hã, (Ia �éde �'t C�lxa �e·,sr. Abry Junior, tabeliãoua· J.e l>olkia com séd!� no mu- Ao chegar á Avenida Hercílio Luz, porém, o en·

, ( __ , ,; d.' E:UP:' ó� Jus lO ComercIO, á rua Fehpe S(bmIdt, I quele município e suple ,h. ni ... ,tilO de Blui1h'ddu. e cr)m I fermeiro de! Policia Central, Maloel B1Stos, que aco:nplJ
r.O. 19. de deputado estadual pelo jurisdição nos áe: l'lmbó,' nlLl.'!2. a doe:1te, f".!z pa ar o veículo, pois, d. Joaquina de

P. L. C., diversas autorida- 111daial, R:o do 3'11, Blume· J�SU3 da ')uva, déra á luz a uma cria �ça, sendo, ao cabo

des, além de grande núme' nau, Gaspar, Iaraguá e Ha� de algüns m!nutos, levada para o Hú3pital �nde se acha
ro de pessõas. monja. em tratamento.

«CRUZEIRO» - a mais braJ:ca
«SURPRESA» -- a mais fórte

«BOA VISTA - a lllais barata.

, r •

,'.sse ry'\ b.el d

o 1 o. Secretl\rio.

Orlando ..Fernandes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florianopolis - 22--9--1936 2

o ara id
BURGOS, 21 --�s tropas nacionalistas a\ian

çarn sobre Madrid) tendo tornado as estradas
de Talavera, Toledo e urna outra a 30 quilo
rnentros ao norte da carJital espanhola.

A
MODERNA

EMBALAGEM,
DE

(âFIIISPIRUfJl

SEVILHA, 2 J --o general Queipo deI Llano, 1 to de Buitrago, res iltou em um fracasso. Mesmo se ficasse impe-l na, mo.rreram 200 legalistas e 7 for,am aprisionados.
falan�o hejo pel� r�dio, anunciou q�e, s_egundo. noticias dido êsse ma�anci'!I, Madrid não sofreri� sêde, por isso que "i., DIZ ta nbem que as, fO,rças ,1aclo ialistas ap�e2nj�ranrecebidas da exército do Norte, a situação de Bilbao tor- canal de Santillana tarnbem supre a capital. Poucos sucessos dê cinc i metrath idoras, muítos fuzis e grande q.iantrdad , de
na-se cada vez mais critica. impoitancia tem ocorrido no seto: de Saragossa, munições.

Com a chegada dus 37.000 refugiados de San Se- Os legalistas ainda estão de posse de Siguenza, que se

bastian,' os viveres escasseiam, o que se dá tembe:n com acha á altura d 1 principal estrada a Saragossa, mas os rebeldes

Ias munições. empreenderam diversas tentativas no sentido de capturar a cidade.
A desmoralização aumenta com a atividade da

" I
.

aviação nacionalista que está começando a bombardear �Medlnace,ll '

GR edifícios públicos.
Sebe-se, por noticias vindas de Burgos, que dois

barcos de pesca, armados, meteram a pique o submarino

governamental «P-6».

2.2;::)0 leg3lst�s
sionados

apri

BUENOS AIR�S 21 - Os governos da Argenti
na e do Chile haviam pedido a Madrid que não fosse
executado o duque de Veraguas, último descendente de
Cristovão Colombo. Ao terem conhecimento que o duque
fôra, no entranto fuzilado as chancellarias de Buenos Ai
res e Santiago do Chile apresentaram 2. Madrid uma nota
de protesto.

Os rebeldes ainda estão senhores da velha cidade murada
de Medinacelli, a meia distancia entre Madrid e Saragoça e, des
sa forma, dominam a principal vi'! ferres nesta região. Na frente
aragoneza, as colunas catalãs d::: Saragoça foram desviadas para
Huesca, que ainda não tombou.

Sabe-se que os rebeldes tentam libertar os seus compa
nheiros s.tiados em Oviedo, mandando forças da Galicia em sua

assistencia. Segundo noticias não confirmadas," as unicas, porém.
que chegam desse setor, dizem que Oviedo é cêna de numerosos

bombardeios aereos.

O general Arranha, comandante do red�to rebelde, ainda
nã i se rendeu.

Os mineiros asturianos ainda esperam evitar a destruição4.000 legalistas mortos em Telavera --

da cidade, que será do contrario, devastada pela segunda vez em

512 habitantes de Ronda foram assas- menos de dois anos. A primeira vez em que is io sucedeu foi
sinados antes da tomada da cidade em outubro de 1934. Bilbáo, Santander, Gijon, toda a região das

Astúrias, enfim, com excepção de Oviedo, encontram-se em poder
HENDAy�, 21 - �egundo um radio de Sevilha, do govêrno. Os rebeldes ainda estão senhores de Galicia, em-

4.000 vermelhos foram mortos e 1.000 feitos prisionei bora diversas pessôas que conseguiram chegar a Madrid, vindas
ros durante a batalha de Talavera. daquela região, afiancem que se travaram combates em vários pon

Os comunistas assassinaram 512 habitantes de tos daquela região.
Ronda, antes dessa cair em poder dos nacionalistas. Sustentam ainda os rebeldes que toda a zona de frontei-

Informa-se de Burgos que as autoridades de Ma- ra portuguêsa, Leon, ValIadolid, Sahmanca, Burgos, Valencia,
drid estão seriamente preocupadas com o avanço dos no- Vitória, Pamplona, Soria, Legrono, Caceres, Badajoz, Huelva, San
cicnalistas sobre a capital da Espanha. Sebastian e Irun, encontram-se em suas mãos..

BURGOS, 21 - Um co nu-iicado oficial de .lara �J'
a coluna nacrouatista, proceue.ue de Sevilha. ':;0;) as 01-

dens do major Gobian, capturou 2.200 legalistas no setor
de Llerena, na frente suleste de Extremadura. J 40 solda
dos legalistas morreram em virtude duma emboscada c 30
fi caram feridos.

Os.insurrectos capturaram gran.íe quantida íe de rmt .
rial.bélico e numerosos cavalos, sem que ho r IcSS':! n per
dido um unico homem.

Um outro comunicado oficial anuncia que rei Ia gran
de atividade nas fi eiras dJS revolucionarias, na frent � de
Toledo, movimento êsse que visa retificar a linha dJ
-Iront- .

e prisio ..

Detido o dvai'"'lç'":) rebelde
no "f�ont" c.ie Talavera

Mais 8 chefes govarn istas fuzilados 200 mortos 7

PAR!S, 21 - .vlensagens de Madrid informam que
as forças do governo conseguiram deter o avanço dos in
surrectos no -rront- de I'atavera.

Em Almeria, 33 pessôas julga Ias culpadas de consp .•

ração contra o governo toran executadas e outras sen

tenças de morte foram executadas em Albacete.
Em Toledo falhou �ma ,segunda tentativa das 'tropa'

do governo, de assalto as rumas do Alcazar, hoje de ma

nhã, depois de serem forçadas a retirar pelo fogo das me
tralhadoras dos insurrectos, que sobreviveram á din r.nm ,

ção da fortaleza, sexta-feira.
Os cadetes lançaram um impetuoso contra-ataqu , e

conseguiram ocupar a torre da fortaleza, que não caí
na explosão.

HENDAYA, 21 - E!T. Palma, na ilha da Mallor
co, informa-se que oito chefes da milicia _vermelha foram LISBOA 21-Uma radio difusora de Granada comu
fuzilados e� Barceloil,a, c{)m� responsaveis peja derrota. nicou,. ás 2 horas da m�drugada de h�je, que o generald JS extremistas no sétor de '_ aragoza. Franclsco Franco anunciara que na cidade de Escalone,

capturada pelos insurrectos, na frente de Tavera de la Rei-

neiros

As condenações do Tribunal Popular ------_,;-,.,." .

..,--..,---------------l

ALMERIA, 2l-Em virtude do levante armado de 21
de julho último, o Tribunal Popular condenou á morte 33 pessôas,
1 á prisão perpétua e determinou, lambe n, a absolvição de 4
dos implicados.

Assalto aos bancos de Sa'1 Sebastian

SAN SEBASTIAN 21-0s milicianos vermelhos rouba
ram nos bancos da cidade cêrca de 50 milhões de pesetas e trans

feriram o «tesouro ela guerra para Bilbáo." O dinheiro é em

parte de proveniencia francêsa e os diretores dos bancos lrancêses
teriam entabclado negociações afim de recuperar pelo menos uma

parte do dinheiro roubado. Mas como os milicianos destruíram
todos os documentos, estas negociações tornaram-se extremamente

dificeis e os proprietarios do dinheiro são incapazes de justificar
suas reivindicações.

Os rebal Jes fizeram, sem êxito, novas

tentativas para cortar o abastecimento
de agua á capital

BARCELONA, 21 -- o comité regional do Conselho I
Nacional do Trabalho dirigiu um manitesto aos camponêses pe
d.ndo a sua colaboração com os operarios e industriais na obra
de reconstrução econornica da Catalunha, salientando que devem
aumentar o rítmo da produção agricola sem ouvir os derrotistas
e provocadores que aconselham não trabalhar a terra, nem come

ças as colheitas porq�e seriam delas despojadas. «Ninguem pen
sou jámais em tomar o fruto do vosso suor. O Conselho Na
ciona do Trabalho não o toleraria nunca> ,-acrescenta o mani
festo. Mais adiante diz o manifesto que os pequenos proprie
tarios nada devem receitar porque, "pedimos a coletivização das

gr:mdes propriedades, mas respeitaremos sempre, a pequena pro

priedade, que é fruto de esforço contínuo e de vossa iniciativa

privada. Queremos, como vós saír da escravização economica",

MADRID, 21-05 esforços dos rebeldes no sentido dt'
cortarem o abastecimento de agua de Madrid em Lezoyuele, per

Cadacomprimido vem envolto em

papel eellephene,
por hygiene, commodidade e

protecção contra as falsificações.

Em CARNETS de 2,
ESTOJOS de 20 e

caixas de 50 comprímídcs.

A tentativa dos rebeldes contra Lozoyuela
o remedio de .conflança

•

contra DORES e RESFRIADOS
J

,

\
.\
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lrormldavelS 80,aol.9 ;'P'I••, IrQ' •••:-1
por semana, todas as If;!g�m·
das, �er;:,!8 e ulxtas-!elulIll,

�I
{fit I-

f
"

I Dr.
I

Advogado

Secçao �:i·e·
PAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ra IJ::tfél 1ernot FERRAGENS: fi'lJl0Hir p,S:
Morins e Algodões l'v achi las (Ia ce: ericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral paa construcções: MaC'"aJlôs para olficinas me+
Tapetes e trilhos ,;"�" Cimento-ferro em b . ras, ferragens para portas .:\1ac !·r:c..; para .laoch.,.,
Roupas feitas e janellas, tinta Mac' I', i(,s em geral nar

Sêdas Canos galvanizados e pertences c I ades, cultivadores, I

Lnha para coser e sezglr 'Pavões e Camas J ocon.oveis, Motores de
Lã em noveIlos e meadas Lança esmaltada - apnarelhos' de jantar - talhe- elé( Íl il os
3· ocnetes e Perfumarias res JVT;: te '21 om ç;eral rlara ransmis>" 's'
.\ ··,)lchoados e Colchas Louça sanitaria-banheiras mr "'(':.', rr rreias de couro elona
C> 'tinas e Cortinados fintas a oleo e esmaltes )1c s e .grexas lubrificantes
F: ,lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas nara todos os fins Autor ioveis e. Caminhões FOr�D l: >�as,
s, -atos, chinellos, meias Productos chimicos f' pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico

� Dl.:p)sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos c camaras de ar GI. üJJYER

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Ma�fri::l ctectrico em geral

� Ernpreza Nacional de l'Javegação' "Hoepcke"--vapor'.�6 uç f 'Io ... r.cke" "P.n " J\haJ{H

� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" �� Fabrica. de Gelo ó'Rita Maria" .. [?J�.í ,1"0 't' r.)'t "

=�PÂVAVl�ú���'�{�����{�����§!�lff.��j�����������f1g-:t���I�!=���:..�, "dr!j·::S�i'': � -��� ��:�,.

Extração cem glolh:lS da crlGt3\1. Trajano, n' 1 sobrado

Te'ephone n: 1548 I
I

I

Joinvile-Xa;ic. Schenk
Curso de esrf'c;dli ::.ç;'o em Lages-Hossanah Neves
Badroric!ogia no Le b. de Laguna -fn cisco Chagas Ma-
Saudc PúLlica do Rio de h.. , .•

Jantiro Mafra - Pc.. .,) Claudio
E I· 111JVa' I'\;o "v . ,l'ào José Archexecu" an l�;_ s rari'\ eluci� O I1., - r' r ear,s -', �I" Jatos

GélçaO c... c"agnostIcos I P tU')?r O
.

méio" f-�erminio Miles
---- RIO do Sul---:::'ástídes Melo
rI�.

--

S- ! '

j
,,-,

�un·'� �!� Ct.L (�( � t� O ao Jose� U3f. �c<'a Vaz
(( ',•• "�/ •. Qcurl,! O S:.. FranCl$�o-Güar'lcy Goerre!JefJ

;;, I' ,5��Joaqunu I�,\O 'alm.
e IpC TIJ"cas' ,,'

I!
( ,

--

, '., J v,,,l .aUlOS
- J ......L, llU,-..:l' P e 'Tnan,tnte satisfeito.

'_Á'" ) --I uoarão�-Jo.'lUl Fataco

, "

I
.

(dalta" rgia, f " 'cr, ogia, O-Ienças (�'.1" senhoras] c partos"
• 1

cIrurgia (I) sistema nervoso e

operações de plastica
Assinaturas

ANO 44$000
SEMESTRE: 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
sr" envio-tos ao Diretor-Oe-
T(I' CaU2do.
r

>{ '.' J Adl1lnlstração
Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

A ma.x..!. t'l� rlSioh 51 honestidade, pois, 06 soro

ffJl�:J liãu �rfJt; .. J1cjadoa pel1'l povo.

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater. .:le cha

mados para o interior,

L J�CB�'Ht;�� cm c1rurg!a
!

t]f'r, ;

CO\J�'ULTORI:J--- l' 1 Tra
ano • . H? das 10 ás I 2 e

das 15 ás i 6 112 horas.

TELEF. ! .21::5

RESIDEN:'IA-r�ua Este-l
f ves lu dor I". 2n

,.1_. i E�. ,.'. 1.131

Chefe do Lsboratorio da
Dildoria de Higiene do

Eftado.

PRIMEIRA 81"--'€5:1

Ad,eoai
r t"!oa t.:) I iva

Advogado
Rua Cons, Mafra, J O (sob.

Fones J 63 1 p. 1 290

R.

Médicos

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médll�a �e erlan
eas e adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diar ts

Consultorio: Rua João
Pinto tr J.J

f(NE-1595
D • '". I
rxe: icencra: j,'_'a Visconde

de Ouro Preto n' 57

f(}NE- J 521

LABüR.ATOfUO DE
AI'ALISeS

CLINICAS DO DR. ALTUR
PEREIRA E OLlVFRA

Agentes··correspondenttl8

lorto Alegre - Dr. Ar+onic
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANT
(A j'll'II�A:

f\.raranguá -Jaime \7endhe .sen

t. nitapoíis-c-Ambal Pae3
L\;-gc 'roa- i\rm:·mdo Schm'dt
Blguas"ú--Heitor ( mpos
Blumenau- �>l1artiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim SimE.Js
Canoinhas-P.::dro Tor::es

Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciurna - Dinorah Alves

Caminha

,I.-

RESERVAS .vtAb ue
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�;EM 1935
SINISTROS PAGOS EM[.1935

9.000:000� OCO
.OOO:GOOI/PO(JU
.792:553$358

14.161 :966$549
2.717.044:063$157

4.280:552$970

ANIT.

�I!cr��( (' ,q�� � Regldavlof'es de &vri"'t:r;:tt."'fwh3d(!t}SIi.J([$�a(k.
r:v I5rasíl, ml I.ra.i(Uld,�" �,6 Ftr.clpéíi21 praças e&�r�rr.�dn'i.

Dr. Carlos Corrêa

Campos Lobo & era.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Ma�Grnidade
MedlcCll do Htispítal

(Curso de espeClLlllzaç<to em

molestias de senhoras)
t.,tende na fv!atemidade
a/é á�' 8 1r2 da manhã
f ,! + L: ;'

J

( / r', ' � ;, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apràvado .pela Gavêrria do Es

tada de Santa Catharina por

dé'crâto N. 2 de II de Janéirá
de 1928

IJ

• , �.'
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Orgão' official
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parao eon-

producção 'e' ex-
,,"\.8'

da Herva Matte

trole da
"." 't'"

.
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..0; .�ca.OP -- r '"a "'-,$ """'" �
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de -Santa Cathárlria
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A GAZETA-F10rianopolis, 22--9-1936

rl-....=:':'=�
DO ESTRANJEUIO

� SENHORA � � Os jornais bolivianos noticiam o estremeciment� das
� �� relações do governo com o Vaticano, motivado pelo preenchlmen�o� participam aos parentes � do bispado. de La Paz. O nuncio apostolico em La Paz

.

segu.u
� e pessôas amigas que �� para a Venezuela. O governo deseja a nomeação, para o bispado,

'd'" todo5}i1 sua filha ELVIRA ajust�ou I..�,.� de bispo boliviano. Estão interrompidas as relações com o 'jaticano.De ordem da Dirdoria desta Associação, convs o a.�
_ 1

d A bléi C I l' ij núpcias com o sr. JOAO r.�
..

dE_]
os srs. socios para a sessão e ssern éia Jeca, a rea Izar-se,

� BATISTA GONÇALVES. � � O furacão que varreu o litoral atlantico os staríosquinta-feira, 24 do corrente, ás I 7 horas, na séde social (E�ifi- �� � Unidos soprou com extraordinarfa intensidade. Em Newport ocio do Asílo de Mendicidade) á rua JOS8 Veigas, para a eleição � Flopolis, 17- 9-1936 M vento atingiu a velocidade de 160 quilometros á hora. Calcula-sedo cargo de presidente vago com o falecimento do saudoso con,o-!i ii...........-...,�� H em mat,' de 40 o númer,o de pessôas vitimadas pelo cíclo.ie, ,endo:cio João Caldeira de Andrada.
.

d d � � Elvira � � além disso, elevado o numero de des�parecldos. Em Nor�olk al_Outrosim comunico aos srs, SOCIOS que, se ecorrente es- � � e � � gumas ruas acham-se com metro e meio de agua. A ventania carsa eleição se verificar outras vagas na Diretoria serão preenchidas ��� João ����r& regou com diversas habitações.pela mesma Assembléia.
r.�Secretaría da Associação "Irmão Joaquim",'"em Floriano- � Noivos � Q> Foi apresentado, na Câmara d03 Deputadr s Argenti-Polis, 21 de setembro de 1936. � � na, um projéto de lei criando o Instituto de ProWaxia V. ner ea, proí-U

'1"'ii."I�,....,.�� ....ii b d
. .

b I d D N I d
O 10. Secretário �t��._�", . .,.._�.__�� in o a prostiturção e esta e ecen o o epartarnento aciona eRoberto Moritz

VEN I:)E--SE Maternidade.
, na localidade do 'Saco

� A maioria dos fundos público. brasileiros esteve fracados Limões, uma excc. �
esta semana, na Bolsa de Londres, mas obscrvou"se firmeza nota-lente propriedade com S
vcl entr � os valores Ierroviarios. devido ás previsões de, aumento doscasas de residencia; uma ca-
lucros este ano.sa com negocio, fôrno de

padaria e demais utensílios.
Estenso terreno contendo

bõa agua, pastagens, plan
tações, chácaras. e abun
dantes terras para lavoura.
Tudo por preço de ocasião. • O aviador Black, vencedor da corrida aérea Londres--
O motivo da venda é ter Melbourne, morreu num desastre de aviação.

O proprietario de ausentar-se. .,.

Informações com o sr. jo- � A presidencia do Conselho frances confirmou que o sr.

vino Marciano Cardoso, no
Leon Blum deverá conferenciar amanhã, á tarde, com o sr. An

I distrito do Saco dos Limões. thony Eden.
-------- I CAFE' BOM 50' NOVende-se JAVA.

Praça 15 de Novembro
A!i!onio Pascnoal

Está publicada a noticia da des
coberta feita pelo Departamento
do Comercio dos Estados Unidos,
quanto ao montante do ouro ex

portado do Brasil, sem "'o contró

le das autoridades.
A noticia pareceu sensacional

por dar a entender que, lá lóra.
he quem Iiscalise melhor a pr(\"

duçtio do ouro do Brasil. . Mas,
lU realidade. o contrôle já vinha
sendo exercido, embora discreta
mente, entre nós.

O Boletim da Comissão de.Fi
nança� da Câmara dos D:puta
doi, relativo ao mês de Jun�o.
Insere um quadro onde se regis
tra a produçr.o mundial do ouro.

E' es�e quadro organizado para Io Federei Reserve Buletin, de
Londres 'ar mterrnedio d':l Esta
tistica Cf I I rnperial Instituto.

Segu: d'l esses dados, a produ
ção de ' ,. o do Br33il, em 1932
lo! de 1: 4.163 onças; em 1933,
de 121,,1).)4, e ern 1934, de
206.431 onças.

�������Ora, peja, estatisticas do Mi �·I��������""!"""'���_�_�·�""'�w= =

nist- rio da Agricultura do Brasil
uruco elemento d(· contrôle oficial
na matéria, nossa produção foi

1932 de 124.166 onças
incidindo quasi com o regis
do contrôle inglês); em 1933,
117,800, já indicando DIT'

começo ( e contrabando em face
do registro londrino); e em 1933
fie 110.888 onças.
E' este ultimo registro da es

tatistica brasileira, em f<H�e do
controle londrino, que autoriza a

apontar o espantoso contrabando
da produção do ouro do paí:,
em corrida facil para o estrangei- !1_iiiiiiiíii__;;;;iiiiiiiíii R iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíii�

O "hab�as-
. �

" Brevemente será inaugurado nesta praça, .ane-CO rpus e"""'"
xo ao Bilhar Clube, um grande centro de dlv�r-avo f' dos pa r- sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito

; y e r t '" - f'-eS serviço de Restaurante, servido por gentis senho-
prêsos ritas.

.

Uma grande novidade para Florianopohs.
RIO 20 - Em resposta ,

ao pedido de informação feit� A
pelo ministro Carlos Maxl-'[ Rua Felipe Schmidt
miliano, relator do "habeas-

Rliiiiiiiiiiiiíii__iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiilcorpusn impetrada pel? de- ,,;;

putado João Mangabeira, o

ministro da Justiça declarou

que reiterava os esclareci
medos prestRdos nos «ha
bz�-corpus» auteriores e no '

sentido de que os pacientes
foram prêsos por mútiv.os
atinentes á segurança nacIo

nal nos Lr'mos e em virtudt
dos dt cretos r úmeros 702,

I de 21 de março, e 915 de
21 de junho do corrente ano;
que de" sua prisão foi dada
ciência 2 sessão permanente
do Senado, em mensagem
do presídente da Republica.
datada de 26 do mesmo �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiíiiiiiiiii_1
mês de março, tendo sido I--��������������������iiaprovada e que a Câmara
dos Deputados, pela rt!so�u
'tão número 2, de 9 de JU
nho concedeu a licença pa
ra � processo dos paciente�,
solicitada pela procuradona
criminal da Republica.

n CONTRABANDO DO OURO

ro, ..

L::Ixante? Chá lípo Hambu -

Iguez do Medeiros.

CLlNICA GERAL

.,. �.

Associação Irmão
Joaquim

Sessão de Assembléla Geral

. t __ fi'MI

Prisão de ventre?

Purgofeite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

5

� Os circules bem informados declaram que o sr. Tudeia,
presidente da delt'gação peruana, será nomeado pre�idente da comis
são de 'Verificação de poderes da Sociedade das Naçõts, a qual de
verá resolver a questão do mandado dos delegados etíopes.

Associação Catarinan
se fre Imprensa

De ordem do sr, Presidente. fica convocada para quar

ta-feire, d.a 23 do corrente. ás 18 horas, na séde da A�

sociação Comercial [altos da Livraria Moderna), uma A:
sembléia Geral de A. C. 1., afim de que se proceda a elel'

ção da nova Diretoria. Outrosim, ficam cientificados os srs,

associados que a eleição se realizará qualquer que seja c

numero de presenças.

rmando Sim me Pereira
l: Secretario

Alô!. .. AlôLoa Florlanopólis

Riscos para Bordados e

Pi ntu ras DI qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qua'quer parte.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

lrradiação de
Roma

Casa de Diversões
Familiares

lima venda possuindo va-

I ríado e abundante stock, Isita á rua Spivak, no distrito
I "João Pessôa", Estreito.

O interessado deverá se

entender com o proprieta
rio do Café "São Pedro", á
rua Felipe Schmidt.

VENOE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

bôas acomodações para pe

I que.fl-(i -familia.A tratar com o seu pro-
pnetario EDELGARDOWEN

,

DHAUSEN, no Largo 13 de ROYAL, as 7,�0 horas,

I
Maio n. 7. I Edmpundo I

Lowe � ClaIre Trevor
em era,as pengosas.

Vend�-se uma bem montada,

ALFAIATAR!A no d�stri- CINE ODEON, ás 7,30 ho-
to de João Pessoa (EstreIto). ras, Rlrton Mac Lanf', o novo A��aa��r de Saunll!1a MedeiroiMelhores infolmaçõe3 nesta re- astro <:la \Varner Brothers, em De- Para cremes tortas sorvetes edação. llirio de grandeza. Ilicorfs, não teU: rival.

'

lo••eGO ��� Oe8e.�.��
�

iMutu li mo!o
••
GI O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as !I maIOres organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu- �f

milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é abase e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITOMUTUO PREDIAL». Tenha V. S_, por consegueite em me-moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO' MUTUOPREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU-TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! IA, C Fw-l E.,.DITO MUTUO PREDIAL.protege as classes pobres!

A Estilção de Roma 2. R.O.
CARTAZES m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
DO O IA ! hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:

" [ ,Anúncio em italiano, espa-REX, as 7,30 horas, Co- nho!.
ronado, a praia do. alegria, Noticiário em italiano.
um filme ultra moderno, com Noticiario em espanhól e por-oôas musicas e bailados estonte- tuguês,
antes. Marcha Real e GioVinezza.

Transmissã<J àa op�ra «I PA
CU 1\CCf, de Ruggero Leonca
valho. Conferencia do No. BIU
no Barilli sobre: «�Ausica italiana
moderna» .

Vrclinista Pro.to e pianista
Sartori.

Noticiario em f:'spnnhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovmezza.

Il\IPERIAL, ás 7,30 horas,
fiImas da lei, uma película,
real, vivlda/ emocioHBllte e so

berba.

" ��,�. -,,_,: .

........ '-�-

:. J •

Todos, pois, devem coope·rar para o
bem de todos ..

Faça a sua insc'rição hoje mesmo1$000 apenas para cada sorteio
-------- o -�-

_

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

,
, ..

'
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SINDICATO

MATE Nossa Vida

RIOGRA o NS�

A campanha contra o Sindicato Rio Grandei.se ce AHIVERsARIOS
Mate vem de longa data, com reflexo na imprensa dos
Estados produtores da preciosa erva.

O sindicato que se mantém com a ignominiosa taxa
bromatologica, está caíndo de pôdre e desmerecendo com

pletamente do conceito publico.
O comercio honesto do-três Estados produtores es-

tá sofrendo os maiores prejuízos por força da actuação de- Aniversaria-se hoje a senhoriosastrosas desse sindicato. niia Judite Carneiro da Cunha,A indiferença perante as sevéras críticas que lhe filha do sr. Edgar Carneiro datem sido dirigidas, é a norma usual dos dirigentes dessa Cunha' t
.

I d Tf
.

d tid d ' mspe or regiona o ra-

damlger�e�t:� Iac�s�ções mesmo, de extrema gravidade,
balho. "Abra, somos a policia" ••Encarcera

tem ficado sem contradita, enzern nHOS t-J01E do no quarto com a fan1ilia, um lavra
Entretanto o sindicato estendendo os seus tentaculos

o sr. Haroldo Glavan; dA
..

d
4 •

d Ipor todooterritorio gaúcho, transformou-se em uma ver-
o menino Paulo Guedes. ar ve a sua resg enc�a vareja a pe o

dddeirala���i����J'c��li�:� causando verdadeira miseria HOI\lAClaS bandidas••Todo a dinheiro desapare
nas zonas ervateiras. Contratou casamento com a ceu--Uma caravana a caça das

Fundado para proteger a erva riograndense, desen- gentil senhorinha Marina Sant'Ana, RIO-20-«A Noite» publi-] a55a Itanl e s I den�ncia de que o -enhor é ehvol vendo a sua produção e íom.ando a sua reputação 110
OH. Valdemar Sales de Assun- cou hoje a seguinte reportagem: fe de uma celula comunista».exterior o sindicato dentro de pouco revelou os seus ver-
ção, O assalto que foi levado a efei principio fjguei tonto. Pois ndadeiros propósitos. to, na madrugaria de on'e.n.contr a milia tira o seu sustento,é tratada sei ao certo o que me diziaCom a creação da famigerada taxa bromatologica, Ajustou núpcias com a senho

a residencia de um lavrador, é com carinho. O sr. J isé Lacerda Após melhores explicação. achtratou de açambarcar o mercado ervateiro. rinha Guiomar Silva, filha da desses que revoltam, tais as bru- é conhecido e estimado em toda muita graça. E pUZ então aMediante essa taxa proíbitiva desfechou violento exma. viuva d. Maria Silva, o talidades que fizeram os ladrões, a localidade. Homem pobre, tem nha residencia á drsposição dgolpe na produção ervateíra nacional. sr. Urbano Heil. A localidade de Vargem Grande, vivido a trabalhar incessantemente, policiais, Já a esse tempo,Pagando um sar:o de erva de 60 quilos 18$000 para
5EHTE HOVA em Jacarépaguá,que foi teatro dos para conseguir algumas economias, nba esposa é filho:; estavam acentrar no Rio Grande, como poderiam os exportadores do tristes acontecimentos, é hoje um que, ago.a, foram levadas pelos dados. Para não estabelecer coParaná e Santa Catarina vender-lhe esse produto? Com o nascimento de um ro- logar onde pessôas ricas constróem vmigos do alheio, A modalidade fusão propuzeram eles que to'Mediante esse imposto extorsivo e ilegal, ficou o busto menino que tomou o nome I d D 'I do assalto não é nova. foi a rnes- '! f I I

'

pa acetes e campo. e qUi orne' mmna arm Ia se a ojana em IIsindicato em condições de estatuir um verdadeiro monopo- de MuríllJ, está em festas o lar tro a quilometro, vêm-se constru- ma que já [ôra ultilisada em uma
quarto, o que foi Íe.to. A buslia, dominando inteiramente a situação no Rio Grande. do sr, l: tte. José Bienhanchewsky d 'I I' I fazenda na divisa de Nova FrI- f' N'ções e esti o co ornar, recente- então oi rigorosa. ão ha vOs produtos e exportadores gaúchos ficaram na e de sua exma sra, d. Laura mente levantadas. Proximo fica o burgo com Terezópolis, e que A caixa que eles não abrissem. Cobrivação de entrar para o sindicato, sujeitando-se, assim, Amorim Bienhanchwsky. Recreio dos Bandeirantes, a gran-

NOITE teve oportunidade de
mas foram desfeitas e até ')s �ás imposições absurdas dos seus dirigentes ou então se d noticiar com abundancia de deta- It'HEBAm UH5 de atração os turistas. portes das te has revistados. Uviam forçados a abandonar o negocio.

I
O policiamento ali é objéto de lhes. Grupos de homens, armados

agente empunhando um revolvO sindicato passou a estabelecer, á sua vontade, o Dr. Gercino Tavares luxo. O posto policial mais pró- de revólver, penetram nas residen- impedia qu� saíssemos do prepreço da erva, EI facil demonstrar,
. ximo dista três quilometros da 10- rias modestas e saqueiam-nas com dia. "

'1 busca continuava, PEm 1932, antes do aparecimento do Sindicato. os Regressou, ôntem, pelo A,Olbal I d d d toda a calma, pois sabem que di-
B I d R d J ca i a e e o transporte os repre- fim, ja os nossos Inde,c_j .veisprodutores riograndenses, vendiam o seu produto no mer-] enevo o" o lO e

. �nelfo, � sentantes da lei é feito a favor hcilmente podem alí chegar os sitantes se mostrava fi irritad.cada local na base de réis 11 $000 por 15 quilos, pagarnen- dr. GerclDo Tavares, JUIZ substi-
e conforme as circunstancias, mantenedores. da ordem. Os ira- Quanto trabalho para nenhuto em 30 dias. tuto da comarca de Lages. Quando acontece os policiais balhos são feitos com gr�nde CRU· proveito!Entretanto, com a creação do sindicato, foram obri- Vindo de Joinvile encontra-se receberem qualquer aviso, se pelo' tela,Entram, a�re� moveis, arrorn-

gados a vender-lhe a erva por réis 9$250 a arroba e com
em Florianopolis, o sr, Raul posto passa ,casu�lmente um �eícu.1 bam po!rtas,dao hr�s e sequestram 1\ ULTIM -\ DEPENDENCI

O prazo de pagamento dilatado para 90 dias, enquanto Cruz Lima. lo, as providencias são tomadas. as mu heres e c�lanças em um

que o preço para os varejistas era aumentado.
Mas, no caso, que já noticiámos quarto, afim de evitar alarme.

Com esse processo, o produtor perdeu cêrca de Está em Florianopol:s o sr.
com alguns detalhes, em nossa

edi.\1 $800 por arroba e o varejista teve um acrescímo no pre- J;Iemique Bosco, secretario da ção de ontem, os policiais que
COMO SE DEU O

ço de mais ou menos 2$200, perfazendo um total -aproxi- Prefeitura de Brusque. servem ao posto de Vargem Gran. ASSALTO
rnado de réis 4$(JOO por arroba de erva.

de, não encontraram de pronto " , ,Esse prejuizo recái sôbre o produtor, beneficiando E'ALEt'ImEHT05
nenhum meio de locomoção e tive- Quand� chegamos a residencia

unicamente ao Sindicato que apura um lucro de réis Em sua residencia, á avenida r de andar cêrca de quatro
do sr, Jose Lac irda.con-entava-se

15$600 por saco. Rio Branco, 64, faleceu, ôntem, hora afim de encontrar o local i ainda o fato. Varios vizinhos alí
Em ultima analise, o Sindicato nada mais faz do

a exma. sra. d. Marta Krüger d�s �contecimentos. A NOITE, se �ncontravam e a familia agra
que visar (I lucro dos seus dirigentes, rnandand i ás urti-

Bonzon, esposa do SI. Gentil Bon- u não mede sacrihcios para bem decia em voz alta a DeUS ter ape-
gas os verdadeiros beneficiarias desse lucro, que são os

zon. �f:rmar os seus leitores, esteve na .�as aconte,cido o gn�, noticiámos 11AQUI ESTA' A PROVAproctutores. O sepultamento do seu cada. residencia do sr. José Lacerda, e
inhas abaixo, Os péntos da D.

E' preciso salientar tambem que os exportadore:; ver realizou.se, h')je ás 14 ho- pBde aí colher informes do que
G. I. ,p�oc,uram encontrar Impres-

honestos. que não apoiam os abusos do Sindicato, ficam C 't
'

P 'bl' d It d
.

sões digitais e, sentado na sala de.
, .. ras no eml eno u ICO e a- suce eu.cercados em seus negocIOs e qUiçá obrigados a abando- '

b' jantar,acompanhando com os olhos
I

coro I.

Jna -os o que se passava, estava o sr. osé.' A ação nefasb do Sindicato vai além dos limites Quereis Ficar Rico? NA RESIDENCIA DA FA-
Lacerda. Não foi sem grande sur-

do proprio Rio Grande, prejudicando imensamente a pro-
MILlA ASSALTADA

presa que o lavrado� roubado nos

dução jos seus vizínhos-Santa Catarina e Paraná-com a COMPRAE BILHETES LOTERI·
N f' d'fi ld d

recebeu. Inteirado do que deseja-
escorchante, ta�a da «�mbromação)} e «outras cd�itas mais».1 COS NO Salão COMERCIAL lo OI �om po�ca � cu

'da
e

vamos, se pôs desde logo á nossa

O SmdIcato RIO Granderlse, pela ganancia dos seus Rua Conselheiro Mafra N. 9 q�edconfseg�llmos c) egdClr aAresl
cn-

disposição, narrando o caso, con-

i-h d b I 'f-
, cla .!l amlla assa ta a. 5 estra-

f I
.

- b'
ma.

dirigen es, que esta,) enc en o os o sos com saCrI lCIO (Edificio do Mercado) d _ " _ d- ,

l
orme 05 eltores encontrarao a aI' Sai em companhia dos pdos produtores, cuja bôa fé é ilaqueda por esses magnatas, ;

as sa� pelsslmTas,
e oao ao aC,esso xo:

vem causando a ruina dos erva teiros, sendo, nessas condi- Frante i Ia nze aos velcu os. Ivemos, por ISSO, ciais, s,:m ter uma só palavra
I I d I - d I A U'V�A HORA DA revolta. Queria vêr o hm di',ções, verdadeíra obra de saneamentú e patriotismo a sua ta!ana e ançar mao e cava os, que L l •

, d h r s p unos d I' MANI-lÃ tudo e o desplante dessa genimediata extincão. apos uas o a e o co, e·
,

d J é L E 'd t uma \lo meio do caminho um ca(Da «Ofensiva», orgão nacional integralista.) Foi empossada, domingo úl- xavam n� casa o sr; 05, a- - ra aproxima amen e

I C rda E ela d.. aspecto Simples hora quando fUi despertado por I dOlJe, aproximando-sl.! do homtimo a nova diretoria da Fran- e. ..

Faça uma experiencia, no pr�paro do pão caseiro, talla�za Italiana, a qual ficou e está situada no meIO de, um batidos fortes na porta principal gue parecia ser o chefe, pedI
com as conhecidas farinhas d t A I d t de minha casa. lhe me libertasse, pois os meassim constituida: gran e erreno. o a o es.a um

«CRUZEIRO» e «SURPRESA», Pres dente-João d'Asacio; vi. curral e vê-se �rande qu.ailtlda�e Todos dormiam e fui eu o filhos ficaram em pranto. lmedi
misturando-as em partes iguais.

ce --Biagio Lombardi; secietario de por�os,CarneIr05 e cabntos,alem primeiro que despertei. Estranhei. tameute esse pedido foi po.,to

Serraria Oe!ambert -Neogenio Grilo' vice-Car- de mUitas aves. Mais pensei que algo de anormal discussão, resultando, enfim,

$ melo Prisco; vice-'Carlos 80- A casa é. pequena, mas, r_elati- se passasse na residencia de al- minha liberdade.Custa 12 000 a carrada, vamente contortavel. A famlha do gum colega meu. E foi por esse Corri á casa após verific
O comissario de serviço da porém, rende muito mais. net�ONSELHEIROS: Dioni�io roubado é composta de sua mu- motivo que vim á porta. Per- Que os a�saltllntes viajavam (

Policia Central,fez recolher, ôn- FONE 1.100 Pav?ln,- Antonio Taranto, _ lher, d. Candida Lacerda, e de guntei quem era. E comorespos- automovel, rumo á cidade.
�."m, ao xadrês, por haver esbofe-

... M
,.

C V· seis crianf'as, filhas do casaLA vi- ta ouvi essas l)alaveas:-E' a P(),-

D aXUInano assese,- Icente 'I' �

Otc·,,,d,, ,I'AarIa S1110mé. Freitas, jn.ã,° I �snensa .da alí é das maio pacatas.A's 18 licia. lmedi,ta nente abri a porta l:.NR LA1,",O EM U\'l L" � iii a- Digiacomo e Jacó Vitali.
Joaqm,n Adão, reSidente no dlS- CENSORES: Teodoro Fer- horas, todos se recolhem aos apo- e vi que um grupo de homens, VRO DE SAMBA
tri'to de João Pessôa. I Foi dispensada a norma- .

F
.

N 'R sentos e poucas vezes o casal La- alguns emlDunhando revolveres
ran,- ranclsco appl e 05ato

João declarou á autoridade que lista Luiza Beirão de substi- Evangelista. cerda fica a palestrar nté mais taro penetrava pelo meu lar. Estran!}I'!i,
assim agira, em virtude de haver tuta da professora Maria Iza- de. A casa ,€; toda sitiada pelo mais nada intentei fazer pois me

Maria ofendido sua velha genÜo- bel Büchele Fernandes, da mato e varios cachorros I) 'ra-la- declaram ser da policia. O mais
a. escola mlxta de Cnsteira d'e Vermioll! Gráve na menonas tas são incumbidos de avisar a jesembaraçado deles. gue penso
Mas... ap�zar dos pe�aies, I �iraJubaé. ,no municipio de e' o rerr,edio moderno contra a chegada de qualquer pessôa e� .. ser o chefe, aproximando-se de

JOãO Adão fOI para o xadrea. Flonanopohs. vermmoae. tranha. A lavoura, de onde a la- mim disse;-«RecebemQ$ um�1

Festeja hoje o seu arn versano

natalício a exma. sra, d. Euri
dice Carneiro Tietzmann, esposa
do sr. Artur Tictzmann, industrial
em Brusque.

v o o o v <>

FLORIANOPOLI5, Terça-feira, 22 te Setembro de 1936

A ultima t1cpende!1cla da c

sa revistada foi o meu quar
Alí tudo fo visto. ADó, a p
manencia deles durante CIDCJ

nutos, aparece um dos comp
nentes do bando e traz na m

um prospecto. Como um gene
que ganha uma vitória grita c

toÍas as forças de seus pulmõ

E me apresenta um prosprC
onde se lia a propaganda do cr

do de Lenine, Não pronunc
palavra. Era impossivel terem
contrado em minha casa t

prospectos. Foi-me dada ent
vóz de prisão. !�inha familia
mo era natural, ficou

Amor filial

Entrei e fUi d.réto aLI ln

quarto.
Suspendi o colchão e vi enl;

cjU;; lora tuna ju ,'m iII Ll,' �'

oomias, que atingiam á guant

Continua na 1 -;l, pagir
�1r '
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