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formação
o presidente Getulio Vargas consultou os

governadores sôbre as báses combinadas e

que condL!zirão a COrTlissão Mixta á organiza
ção de Unl programa administrativo.

asl-�".-
----------

'.

A àe um Portiôo Hacional

.. ,:
II:' ,"'

RIO, 25 .. _ Sabemos que já foram iniciadas
conversações para a formação de um partido nacional.

O presidente da Republica, consultado, declarou
que era necessária a união de todas as correntes politicas,

Opina-se que o momento é oportuno, porque as

forças politicas estão empenhadas em resolver o mais' _,�����������������������gráve problema que é a sucessão presidencial em unani- ���A.��"'�I/�O'!"�-�"-���O�!':':'�������O�"�'�..II�O�':'!"'�midade de vistas. 'iF"'!>. '�, ..�� ;" '<iJf 'Ift'.•_ " 'W

Talvez que a comissão mixta seja encarregada
de elaborar o programa do partido,

Consta que os srs. Benedito Valadares, Francisco
de Campos, João Neves, Vírgilio de Mé!o Franco, Cris
tiano Machado e outros, estão empenhados na organiza
ção dêsse partido.

MOSCOU, 25 - Nas ma

nobras do Exercito que estão se
iiiiiiiii ;U;;;;II!D__...i;iil.1iiiiil" iiiiiiiiiiiiii I' _] Mc-J1 .u .... (;li rea IZ80'JO na regIão oscou e:::-

suspe�': ��e r®ts 111 �� _�"S �e trc as forças azues e vermelhos,
nUlc;eos in'iegralisrias a decida oe dois mil e dU'lCntos

,homens por meio de parlic;uedas
:
e mais três mil que chegaram ao

POR ro t\LE ..IRE, 7.4 -Informam de Passo Fundo I cal de a. il I ' I

) G d S I
o, eflP anos, VIfO'l a oa-

qu; por ord,m do chJc de Pol cia d0 h.lo Jran 'e ou' lh
'

I d f d I d. di'
ta. a SlillU a a a avor o a o

fóra] suspensas as reuniões do nucleo integralista aque a vermelho.
cida 'e.

RiO, 25 - São desconhecidos os motivos pelos] c,o r' t ':a a c ria
quais o sr. Joã? Neves da Fontou�a evita declarar á irn- I çãO da Fv-en-
prensa os resultados da conferencia que manteve com o i t, P 1,

presidente da Republica, tentando organizar un programa �. OpU 1 a r

administrativo para escolher o futuro candidato á presi- C.:P rlta n!Ca
dencia.

, ,«A DEMOCRACIA SOCIA-Sabemos que o ex-Iider levou ao sr, Ge�ullO Var-l LISTA E' A UNICA REs-1 A .'

gas o� �ocum�ntos trr.cados entre a Frente

.ul1Ica
e as j POST.é\ QUE eO'DE SER' RIO, 25-Encerrou-se, on,- II

As
..

que fore,m mais razoáveis.
Oposições Coligadas.

r
r r DADA AO FASCbMO» I tem, o prazo para recebi- t�rao dep?ls andamento, na

O presidente teria decla ado que cheg,lr<l a conclu- menta das emendas ao pro- forma regimental, ganhando-
são de que O probl;rr:a presidencial devel:ía ser ap,:ccia?o LONDRES, 25 _ O ma- jéto de reajustamento, sendo se duas discussões».
desde este m. mento dentro de um espírito concíliatorío.. � A't1 leader rl • .: � apresentadas 733 emendas

d J
-

N I JO, l .cc, ..la opOolçao, lO A
' ..

tfendo °N sr: oao eVt't� retnjICa?� ,q!ue as palav: as do ch�- rrab ilhista, protestou em recente em plenano.
" � d' 2S-d ctomblss1hao odr-e a açao er�rn, mo 1'.1�S l e jun: o f)ar,a �) pais, que, vra I discurso contra a form1ção de De acôrdo com o re�l" gamza ��a' os ra, a os fJ

seus ho nens públicos a�ll11adf)s ele patrioticos propósitos. uma frente tumular DIJ. 1n'l'b.1 mente da Câmara po�erao ante-projeto ,do reajustarnen-
.•Q presidente adirr.t li OJC Ul,,:3L: .ára, os hJ\ erua- t "d

l

t ,: t' l ser aceitas, pela comissão Itu dos vencimentos do íun
d

' A

f d I b r erra, acentuan o exruaunen e:
.

'r t d t
'

dorcds que aporam 0bg?verno eb>. erda, so re a mdelh?r for" Dizem que, tendo os frô,Dce- outras sugestões, ,clonJ.lsr:1�'lhen o termll1h2. _o
ma e I xecutar as ases com 1:11 as e que CO:1 uzirão a A.. ,.

•

d Frente 'Poou- O tempo, porém, é exíguo seus traba os, es eve oje'-

ixta á -,

drni
ses orgamza o a r: I"'

C '
.

itcormssao rnix a a orgarnzaçao ue um progra na a rrnms- lar
; _' f AI para o exame do assunto, no dldl�em VISI a ao pre-"' , '

dA' ,oellamos azer como e es,

id d R 'bl'trativo, que sera micra o em seu governo e prosseguido J\1f liti - h .1 d sendo necessarios pelo me- SI ente a epu ica, que. vias em ;:>0 J ica nao a nana e. "

P Ipela seu sucessor. Aguarda va as respostas para tratar da '

iscad d t t nos, trinta dias para o estu- fOI saudado pelo sr. au o
tit
'-

d
...'

d I h
mais arrisca o o que en ar se-

L'cons I uiçao a conussao mrxta e cuan o e as ct egassem
'

,

I d t
. do meticuloso na Comissão Ira,

chamaria o sr, João Neves,' guir °Ns _exemp dO�t
os ou r,os pal-, de Estatutos, ------------

O tribuno g;:>úcho deu conhecimento aos próceres ses·t,
ao acre

di a, que, seja nem
Ao '�esmo tempo, o sr. E· nCO'ntro'uI' d d b"

-

"j f'
pra lCO, nem eseJave qUe os

P dco 19d os a oa lmpressao 4ue t! vera ( i con crenCIa,
t b I' d l'b' t I e ro Aleixo quer apressar

__________
__

ra a 'la ores, os I erals e a veL
I"

,

Farinhas superiorL s, elaboraJas com os melhor�s certos conservadorfs const;tuiam � so ,uçao do caso aflm de
f R I hO morto Os � a. ii rõestrl'!lOS, so' asdo' lncludo no orçamento de I O I

.._,
um programa comum,

O o. ador terminou declaran" 1937, O qual deve ser apro'l· no ban hado a�e rn no d_�s •

d') que «"} dennocrac�a politica vado até 30 de outubro pro- trl to de ..Joao

A ri h- t
III xima. I p -

mil!! i!1 ii'" t}* C� AlI!.. �F- 11�"e8 não representa uma ideal suficI' N d 2 d assoa
U �. vi: !J � . ('� t ��; W t; � lf! �� ente}> e que «a democrac a eocia" A bancada federal que re· o ia 2

10 correntí'f acoElista é a unica reposta que po-
presellta O funcionalismo pú" reu em Itajaí, amentave àto." O vizinho distrito de João Pef

de ser dada ao fascismo»,' blico, esteve reunida na Câ- que às �,30 h?ras, o sr. ACt"ndl" sôa,: ambem não tem escapado ás
mara dos Dep1Jtados, preli· no Lamlm, ,estivador na91l�la CI· atividrldes perniciosas dos gatunos.
minarmente, com o objetivo dade que resIde na,s proxlmJdad�s, Ali, ,=omo aqui, as autoridadt 5O Fermento Med�iros é o pre" de fixar as diretrizes sôbre o d? ca_mpo �e tcOls, do .J(larcl- policiais se tem empenhado emferido, porque é fermento de qua- afanoso trabalho que a co- lzo DlalJ, vmha des�reocupada- pôr termo á ação dos meliante�.

A nossa talentosa conterrânea senhora Ignez de I
hdade, missão de estatutos vai ter, m�nte 'para o seu servIço quando Ha, na sub-delegacia de João

Oliveira, ilome sobejamente conhecida por ter sdo uma I

TA. 11111 sobre o qUélsi milheiro de I fOI a�Isado por sua esposa que o Pessôa, inúmeras queixas de rou-

das primeiras mulheres que em nosso Estado iniciou areS m 1111 ps· emendas, al?;umas estrava"! seu, hlho Carlos haVIa desapa' I
bos alí registados ultimamente.Ha

ca,mpanha em favor do feminislno, pr�pug�and(, pelos di- r anued1stas I gantes, e outras
..encer�a�ldo recld� ,d� local em que se aC,ha- m�ses, a �a�aria do sr. Mariano

reltos do seu sexo, acaba ce ser distInguIda pelo sr. dr, -. �rande� reparaçoes e InJus" va ! n� _�ndo ,com outr,as �nan- VJeua fOI arrombada, não conse�
Governador do Estado para representar Santa Catarina no no 00 n-\ b a te tlças constantes das t,1!Jelas j ças, pr�xlmo a sua resldenCla, guinHO o sub-delegado de policia
Congresso Feminino! que está sendo levado a efeito na i I ane�a,s, ao proj��o n, 255. I�ed,at�mente foram lorna�as descobrir o autor.

Capital federal. S rn u a_d �� na No InICIO da reumao, fallando provlOdenclas para e?contrar o 10: Agora, talvez por ser mais ren.RusS I a a um representante da im- teressan�e menor, cUJa busca fOI doso, os ladrões vêm desenvolvido
prensa o deputado Barreto procedida por crescido número sua, atividades 110 roubo de cou-
Pinto disse: de pessôas.

",
ros de gado bovino.

«�;,tou intransig:ente nos, Na ,?adrugada do dIa Imedla- O sr. Olimpio Olinger, r�sir:Jen-
seg�mtes pontos: 1-., não re. I to,o .paI, no s'u desesr,ero, pro- te naquela vizinha loc;alidade,apre
dUZi:, (JS vencime ntos; 2', sesUla na procura quan?o dep,a" sentou queixa ao sub-delegado de
adIlllÍlr que as tabe'Aas vigo- rou c�m, um quad�o tnste � pie" policia de que fôra rGubado em
rem a titulo provis. )rio Cf par- d"so: Jazia o seu filho mOlto den" um couro de boi não conseguind,

d
' , d d b' d 'o,tIl' e Jane!ro. rese:Tvando-se tro en,tro e um an::a o, um po�élTl precisar o gatuno.

porém. ? ano de 19,,?! P�('% I
pouco distante de ;,ua morada, Ontem, o sr. Eplfânio Socupi

�r.tr,oduzlr a,s m?dIflCaçocs I ... ... ra, mb-delegado de policia local,mdlspensavcls. l\;o tocante (-"'refelio Ol�- deteve, por suspeita lia Po!icia
"s .emendas cujos c,asos são ao

A
'" Central desta cidade,joào Tomás,

mais ,clamorosos) podem ser \, lU mOrim
que,por muito tempo, resir:liu em

atentIdos desde logo. Ade- João Pessôa.
mais, não devem ser regei� t�stá restabelecido da enfermi� Levou aquela aUforidade a de-tadás «in-limine» , pelo con- dade que o reteve ao leito, du-' ler João Tomás o fáto de ter o
traria, daria voto favoravel rante alguns dias, o nosso Ilustre mesmo oferecido a venda a um

para ,q�e sejam. ,de:stacadas, cont�I·Jâneo sr. �ajor Olivio ra- empregado do sr. Antonio Lhem�
constitUIndo projetos separa" nuarw de AmOrIm. 'operoso pre kuhl, um como de gado bovino e
dos. Dos males 0, menor.•. feito 1Dunicipal de Florianopolis. uma lata de cêbo.

Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Hesponsavel
IH I Florianopotis, Sabado,

------

..JA�RO CALLADO
Aj�O 26 de Setembro de 1936 INUMEHO 618

Protesto o ajustamento
"'E'ft ·�9 Wi_Wii..8IJI"Z!l

do funcionalisrno civil
Respondendo, o sr, Geto

lia Vargas agradeceu as pa
lavras de simpatia que lhe
foram derigidas dizendo que
àquele trabalho representa
um serviço de grande valia
prestado ao Estado.

O presidente manifestou a

impressão de que qualquer
emenda viria mutilar o slste
ma racional adotado para o

reajusta-i-ente, terminando
por agradecer a todos que o

auxiliaram a concluir a ta·
refa.

l�xa"te? Chá típo Hambu -

gut'Z do Medeiros.

MOINHO «]OINVILL.E»

no Congre��s� iNlaciollal
Feminino

A poUcia gaúcha

Os paraquédista dcsorganiz3.
ram as forças azues pela reta

guarda.
Os aviõ�s vermelhJs fizeram

os azues fugir e em seguida des·
ceram, para deles slI\ltar três mil
homens e artilharia para reforçar
os .Jue haviam descido de para
quéda ••

D�sment:iu �J�, tiJCUSttúç mieS
gé Tupiniqmm), e que foi publi
cada pda imprensa locar. des·
fVlentido as acusações que o or

gão i ntegralís[a do Rio publicou
contra aquele jornalista em dias
desta semana.

BELO HORIZONTE, 25
-- O chefe provincial dI) Inte-

l, M 1:;"
gra broo e'n mas, sr. ! ao,o

Pinto Coelho, escreveu uma car

ta ao sr. Moacir Andraàe (Pa�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o g L Mola f')rég�g a superioridacie
ças armadas ria ESpe)a 1ha.

das for ..

as pessôas de mais modesta posição contribuem na medida do possí
vel para os fundos de revolução. Não é raro ver assim, entre o

povo, alianças de aço nos dedos de homem e mulheres em legar
dos aneis mais valiosos do que se despojam em pról da causa na

cionalista.i-c-Aibert Gran d.

BURGOS, 25 - «E' O exército que deve gcver
nar, porque é o único que tem autoridade bastante para
rranter (1 lipação entre os elementos hetereogeneos que
c.impõern ; Espanha» -disse o general Moia,. definindo o

cue devia ser, na sua opinião" o governo nacional.1

São efetivamente os militares que dirigem atual-
mente em Burgos os sesviços govername�tais, havep?o
apenas alguns civis ii frente de certos serviços especiais,

Sabe-se que o governo chama-se Junta de Defesa
Nacional. Esta junta é essencialmente composta dos ge
nerais Gonzalo Cabanellas. SeU presidente, Davila, Franco,
Mola, Ponte, Luís Orgaz, Yoldí e Queipo de Llano.

Todos estes generais, com excepção do general
Cabanellas, comandam as diferentes frentes. BURGOS, 25-Ectrc os átos de heroismo registrcdos duo TETUAN, 25-A's 10 h,lj a estação de radio de Te�O secretário da junta é igualmente um militar, o

r'lnte a guerra que os nacionalrstas já agora qualificam de "liberta - tuan difundiu uma procla l:ação do general CabaneIlas, concebidacoronel Montanez cuja missão consiste essencialmente em r'ota", é de ci.ar o de um p'l(" Manoel Mirales Salabert, que nos seguintes termos: «Venho declarar á Alemanha que a Hespadividir entre os diversos organismo do governo, que se
l eu dois filhos á causa revolucionaria. nha jamais esquecerá a simpatia e o apoio moral qu� nos tem da-poderiam chamar sub-secretariados de Estado, os assun- Ontem á tarde, C"'õ11 toda a população de Burgos, assisti-I

do durante esta luta contra o comunismo e a anarquia.tos da sua competencia. P10S aos solenes [unerau do segundo Llho de Mlrales, mortalmente Consciente de sua propria missão histórica, a AlemanhaEstes sub-secretariados são: 1) do Comercio, encar- f 'rido em Somosierra a 23 do corrente. O seu primeiro fílho fôra compreendeu imediatamente o quarto significa nosso esforço contra oregado de regular as exportações e as importações e de
morto no inicio da campanha revolucionaria, anarquismo e o marxismo. Em todos os momentos críticos da bisdirígtrtas estatísticas agrícolas; 2) das Obras Públicas, que A ceremonia foi presidida pelo general Cabanelas e o sr. tória a providencia reservou sempre á Hespanha um papel decisise divide em· varias secções, a primaria referente ao tra- Goe�ochea. presidente da «Reno··acion Espanola.» No momento vo sobretudo quando se trat , de proteger a E ropa contra a invafêgo ferroviário e rodoviario, a segunda ref�rente ás c�- to n que o ataúde desaparecia na sepultura, o sr. Mirales pronunciou são dos barbaras. �nt� um casa precisarnenr- dess� espécie nósrnunicações telegrafícas, teleíonicas e de radio; 3) das Fl-
estas palavras: nos encontramos hoje, qu nrlo Moscou nrocura escravisar o mundo,nanças, que estabelece o orçamento diario de que di�põ�m «Amigos que p-rticipais ;llnto de mim do meu júbilo! 03, Vosso Fuehrer e vosso povo estão de sentinela á Lé�te. Nós vigiass naconalistas e procede á reabertura nas provmcias meus filhos estão envcltos nas, dobras da bandeira �ermelho e ouro. I mos do lado d� Oéste, que não ?OS parece menus imporante, nesocupadas das sucursais do Banco da Espanha, !iscalizando Orgulho-me de ter possuído hl11uS que deram a VIda no campo. te momento df'CISIVO p ra os destinos da Europa.a n. cularrdade das suas transações; 4) da justiça, que no- de batalha pela bandeira de E�panhafl. I. .

. N •mei; os novos juizes e reabre os tribunais civis (são sem- A assistencia, profundamente emocionada, respondeu dando i Revoltou-se a guarnlçao de Ler-ida
pre os tr bunais militares que tratam das questões penais);·· C íst ' E h e ao Rei IVivas a ns o} a spana.

o TENERIFFE, 25 _ Informações transmitidas pela esta-S) da Imprensa, dirigida pelo jornalista e deputado ma� Esse exemplo de tOl11 abnegação não é unico mas tem .

drileno muito conhecido sr. juan PujaI, que estabelece a valor de um símbolo e mostra com que espirito é desenvolvida a ção de radio confirmam que a guarnição de Lerida se sublevou e

ligação entre os jornalistas da imprensa estranjeira. e. o luta entr . os nacionalistas. acrescentam que o movimento se estende á providencia inteira.
governo. E' êle que dirige o jornal oficial da. Junta intitu- Chegam diariame ate a esta cid-i 1e novas remessas de ouro.
1;.',00 -Buletin Oficial da Junta de Defesa Nacional, Não ,e trata sómente de donativos das familias afortunadas, Até

Parece que esta organização governamental ern-

bríonaria deve ser Q modelo do que será o governo espa
nhól nu caso da vitória dos nacionálistas+- Albert Grand.

Cornpanys
fOi assassl 'lado!

SEVILHA, 25 -- Segundo informações a qu� deu
curso o general Queipo de l.lano, o sr. Compan ys teria
8 do asssassinado pelos anarquisats quando fora ao aéro
aromo, onde um avião o esperava para conduzi-lo ao

estran jeiro.
Atentado contra o gal. IVlola

PARIS, 25 -O correspondente do Figaro na frente de
Irun comunica pelo telefone: «CIrcula uma noticia ainda não con

firmada que provocou viva emoção: o g'Õ'nenl Mola teria sido
alvo de um atentado contra a sua pessôa, Íevado a efeito por um

estranjeiro. ° atentado teria, aliás, fracassado completamente».

Cheia de Jubila
Pela mor-te gloriosa de seus fi lhos

DISCURSO PATRIOTICO DE UM PAE

Acusada de exercer espionagem

Vaí
Bilbáo
se render

MADRID. 25-Foi presa Maria Ruiz. de Consejo, em'

I""�I���·,
..-_��......'"""""L>===·- -";�."'-:-,,..-

'7.:m::-���_�-_'I� pregada do Mmisterio do Interior, sob a acusar ão de fornecer in-
formações aos nacionalistas sôbre os planos do govêno. A policia

A � � u li a ç ã o �:c!:�u o;�:v���i:��::, ée;m�jl,d:e�.ãQ;:nd:x::cit�ut��id;d;;I ,I deram busca na residencie da "ta. Ruiz, encontram um padre, queI
.

I de]) alí se refugiára, afim de fugir ás perseguições dos extremistas. A(Serviço especlO o . .

presa nega as acusações contra ela formuladas.

Almerinda Gama

Riscos para
pj n tu ras • qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

SAN SEBASTIAN, 25 _. O governador civil de"
Bilbáa, conformando-se com o ultimatum do general Mola, �
cujo praso termina á meia-noite de hoje, telegrafou ao che
te das forças rebeldes, oferecendo-lhe entregar Bilbáa, sob
a condição do general Mola garantir a segurança de to
dos os h(�bitantes da cidade, incluindo os saldados gover�
Lamentais, e que a rendição seja feita sob os auspicias da
Sociedade das Nações.

50.000 pesetas para o comando de
BurgosNum verso triste

Ele afirmou
Com meiguice,
Ele me disse
Que eu sou

A Dôr personificada.

Si eu fôsse a Dôr...
A sua alma seria
A todos os instaTites
Por mim torturada.

LISBOA, 25 - Um radio de Cordoba anuncia que o pre�
feito de Algecira:i entregou ao comando militar nacionalista daqu' -

la provincia a quantia de cincoenta mil pesetas, destinada á subs�
crição da Junta de Defesa Nacional de Burgos.

Azana
Abandona o governo ?

CORUNHA, 25 - O posto de radio da curso a

versão de que o general Maiaja pedirá ao sr. MartiIiez
Barrios aceihsse a presidencia da Republica porque o sr.

Azafía se achava vírtualmente demissionario.

o revés govArnista de Ma
qU"3da

9.000 HOMENS ENTRE MORTOS
E FERIDOS

Eu lhe arrancaria
Lagrimas brilhantes
Como o sól de meio dia
Par ;neu diadema.

I
CADIS, 25-0 comandante das tropas que tomaram

Maqueda, declarou pelo radio local: «O revé que sofreram os

marxistas na sua «linha de aço» é compara vel ao de Talavera.
Tiveram os marxistas, nesse insucessJ cêrca de neve mil homens
fóra de combate, entre mortos, feridos e em maior número, pri'
sioneiros, al6fiJ de mate�ial de guerra, ambulancias -e a soma de
20 mil libras esterlinas �

.

ai domicilio •

Seu coração - uma gema -

Apertaria em minha mão
Para perturbar-lhe a pulsação.

E possuindo
° dom da transfusão,
Circularia em süas vl?ias,
Nas aríerias cerebrais,
E dominaria
Seus próprios ideais.

As Serrarias Serratine, A�no Brincas e Garc�a. Si-'tuadas nesta Capital tendo resolvldo para melh?� .eflcICn�
cia do serviço de fornccímento de lenha a domlcllIo reu

Bir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno�
minação de

r'rrp;-flI�a de Fornechnento de Lenha,

Ih:m o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelf:!nte lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

preço ÚdiCO de I 20mo este Ari,ôr veda lindo!

I�
Ah! Si eu fôra

10$000 A CARRAD.A., A Dôr -- cri.?dora,
A distinta freguezia será atend!da com a maiOr 1-\ Dôr - plIrificadora,

Ele arilâria muito mais minha torturapresteza pelos telefones.

i'
Do que todos I11\.!US extremos de ternura.

1341 �� 1300 --1088 I L (Do livro "Zúmbi" a ap1.recer brevemente) IIIFLORIANOPoLIS -
- SANTA CATARINA I �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii.iíiiiiiiiiã.iiiii&íiiliiiiiiiiiiii�â-_-m;-....-�iiiiiiiíiíIiií- --:i ;.;.......-......_..... iioiiiiIi-

-

..... iiiiiiiiiiiiii-....-jâ:.· ··_-_-iãiiiiiiiiiiiDiii 1

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

':.I.,'{
)

.( ',.;"
-,���;;:i;�
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A OAZETA-Plorianopolls

Mertrtz: FL-ORIANOPOL.IS
B�urnenau ..Joinville Sao Francisco Laguna-

Mostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç.o de

--e O.GG��oA Ga·zela !ndica:

Atentae bem I I Aavo$a�os
• I Accacio Nu(p-I
., .

• te I ra tem seu escrip-
•
., tó- in de auvogacia á rua

Filiaes em:

v isconue de Ouro Preto

lor. Ricardo
Gottsrnanrl
Ex -chcfe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgIa

geral

Secção �de
FAZEND AS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ra- rlara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas c1e �e.neticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officlrras mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeires
Roupas feitas e janellas, tinta Machínarios em geral para a lavoura: ? rdos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho �tc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, Nlotc:'?S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -: talhe- electricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para ransmiss �;�S; ro .

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correías de Couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubríflcantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, a.ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
� Depositaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OC'lODYER

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Empreza Nacional de I'-Iav·egação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max •• �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" - Fabrica de Gelo õlRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �� �

.��õ'V&7À.VD&��������I�������������'VÂVA...V�q�.1.

n. 7fJ. - PhíJJiP' 1277.-
.,

I
,.
•
•
..
" Rl'â Trajano, rr 1 sobrado

I I Telephone n' 1548 I
I I'''_ Dr. Renato= I
"1-] _Barbosa::::=

G����u�.fj�-- .. -..;.;..::d=-- h._ .. '",;;._--�••D��. ADVOGADO

�••••D.G." • •••••s.�O.

i Companhia "Aliança da Bahía") ::: FU�w�ADA EM 1870 G
Dr, Adrebal R.

• , da Silvai
!. Seguros Terrestes e Marítimos

'

I.) J\dgavodo
... � Rua Cons. Mafra, lO (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Bras�1 "I Fones 1631 e 1290
,>J' • I

'-... 1. J. , .... "._, .LiL..>'l.1..J v 9.000:000$000
.OOO:GOO$OOO
.792:553$358

14.161 :966$549
2,717,044:063$157

4.280:552$970

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlea médica de erlan
ças e adultos

Consultas diariamente aas
4 horas em diante

Consulto rio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-I 595
NO ESTADO DE SANTA

CATARINA:
R<!,iJência: Rua Visconde �raranguá-Jaime Wendhausen

de Ouro Preto n' 57 Anitapolis-Anibal Paec
.l\ngelina-Armando Schmidt

FONE-1524 Biguassú--Heitor Campos
LABORATORIO �[JE Blumenau- Martimano Hilario

ANALISES Bom Retiro-Joaquim Simões
Cenoinhas=Pedr» Torres

CLINICAS DO DR. ARTUR Cruzelro=Orvelde Pereira
PEREIRA E OLIVERA Curitibanos-Enedino Rosa

Ch f d L b Cresciuma - Dinorah Alvese e o a oratorio da
Diretoria de Higiene do Caminha

Estado.
Partos - Molestias de JoiÍlvi1e':_Xa�icr Schenk

Senhoras e Curso de eSl- r cialização em Lages-Hossanah Neves
Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-fr:,;'ci�co Chagaa Ma.

Saude Pública do Rio de eh..c.,
• Diretor da Maternidade� Janeiro Mafra -Pc'i.1p:JiC) Claudio
ti Medico do Hospital Executa analises para eluci-

Nova Trs..«, -

J('í1f) José Arche
C ,:.E rf:,\. r'tt·aft�. 35 (sebrado) f:::tiX8 Pos.talr;_·'.-.19 • (C d d d di Orleans--Ecl�,.,. 'v1atos

, -

� urso e especíaJização em ação e IUgnosticos p
J

,J:.LLtONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAlvÇA � I
orto Unii;Í)-- t;enr,inio Miles

� mo estias de senhoras) Ri d S 1� • O O U --·Aristides melo
Escrítórios elTI Laguna e Itajaí ! I\tende na Maternidade Deseja concerta o Sãojosé�jOOt Co�la Vaz

W8 at� ás 8 112� da �an�ã seu rádio? Procure o
a. Francisw-Guar:)cv Goerre1eD

� I:> ••. -. , r.r""/<"'·· I � 5ãoJoaquíl' ,oI(; alma
�">

'1 I { I zon. á rua Felipe TiJ'ncas�J ·,,·,,_.ld .'amos
",1)'" Mhllh. '-..0.,( IdLJ1. .. �,I, 't� chrl1idt n 20 q á 1

v....\.

itG......�li-----;::.------••••�.ii••• --------_ �an�ente �atiSfeit�� ser p e- Tubarão-jça')w- FaIaw

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. f'adro de Moura ferro I
I .

Advogado

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

operações .:.de plastica

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

das I 5 as 16 112 horas,

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua "Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

aell.ler-Seoretarlo:
.,

Oslyn Costa

_C__o...l_a_b�c:> raçã o:

I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

Rua Trajano, 2 Msob,)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior,

Mio "rá Uool,wo o ori8inal
I "ublliDJo eu ,..

O conu.:lIo exp,�so em arii-

10 Je collaboração, mesmo soli:
diaJa, ndo implica em respon
IObiliJaJe QU endôsso IJor parte
da ReJafio.

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

A COI respondendo, bem como

Os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaHado.

Redaçüo, Admnlstraçlo
Iii Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

lorlelol proprlol, tres vezes

por semana, todas as I$gun·
das, lerç98 ii s.xlas·fetras,

Médicos

Agenlal··eorrespondantel
Porto Alegre - Dr. Ar+onic

Bottini
Curltiba-Petrarca Callado

Formldavels

Extração com globol de er'stal.

IIsu. oi honestIdade, pOil, OI ser

lallt:J .10 pr••"l1cladol pelo povo.

__ � ---.-;.Jr_� • _ __..a. � __.....--------

RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABJUDADES ASSUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EMJID35

II

o
:; ,..v ;c .1), St.b·A�eiitel· s R8gul�doref; de��Yat'iai:�em��todol LoslEltadL I j

• -- 1!tf â;iib, fHI) ijUtCfJiI'í e Ilê-S prin!tipi!iS. praç2S estrangeirls.

/lgentes em Ftortanopol IS:

Campos Lobo & Cía.·

Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SA·NTA c TARINA

CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr., �'II\JSTITUTO

..

/

Apravad� p!)Ba G�vêrna do Es-

tada de Santa Catharina por

decreto N. 2 de II de Janeiro

de 1928

I I

Orgão offlcla' p ra o con-
•

trole da pr duccac e ex-.

"1:--'
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A OAZETA-Florian0polis, 26�9-1936
._------ ------------------------�������-------�----',.._-----

A L.U C I NA 1'3 "ir E S V,!f�lf.?ad�d�� Represe.n�Otuddos Limões uma exce contra o rrnnrs ro a

E· I
'

Z, A lente propried�de com S Guerra-
casas de rcsidencia; uma ca-

sa com negocio, fôrno de RIO--25-Tendo o major de
padaria e demais utensilios. engenharia João Masson Jaques.

Estenso terreno contendo representado contra o ministro da

bôa agua, pastagens, plan- Guerra, o general J?�O Gome: en
tações, chácaras. e abun- t�ndeu-se co� Q rmrnstro da .A��AlI- dantes terras para lavoura. I

rinha �o se,ntl�o d� �caf AO refer�
Tudo por preço de ocasião. do oficial a disposição desse mi"

O motivo da venda é ter nisterio.
----------------------

o proprietario de ausentar-se. SERRARIA DELAM BERTUma garrafa de whisky estava « 13 de janeiro-e-Levantei-me ses clubes noturr:os cessaram ele Informações com o sr. Jo.alí, assim como oito garrafas de hoje e me sinto bem. Eddie veiu ser o "distrito das luzes verme- vino Marciano Cardoso no Custa 12$000 a carrada,cerveja, todas vasias.Nos armários, hoje aqui e me deu 20 dolares. lhas". A sociedade de Chicago distrito do Saco dos Lim'ões. porém, rende muito mais .

além dos vestidos, havia dezoito Começou a bater-me porque re- começou a invadi-los. M1SS Val
bolsas e uma gravata, sapatos de mexi em seus bolsos. Saiu e não lette era uma das girls sempre vendt!�se uma bem montada
homem. quís mesmo me levar para ja n prontas a aceitar o job duma ALFAIATARIA no distri-

As paredes do apartamento es- tar i}. soirée. Ela e suas amigas eram to de João Pessôa (Estreito).
tavam cobertas de fotografias de "14 de janeiro--Examinei o companhias agradaveis, adeptas Melhorf!s informações nesta re-

celebridades do mundo teatral e auto e en ontrei o endereço de do cok-tail e das reuniões ale�d_a_ç_ã_o_. _esportivo.Uma era o d�Max Baer, uma mulher no Ohio. Eddie la gres, V dex-campeão do box, do mundo, me matar. Foi nessa atmosféra que mist-I en e-se
com esta inscrjção : «A Annabelle, Quando soltei, Eddie havia VaJette encontrou Edward Freed
uma grande estrela. Oxalá possa- feito as suas valises, mas ele não ha seis mêses. Ainda que pro-I lima venda possuindo va
mos continuar sempre amigos.Max póde abandonar seus negoclOs digo, não era o seu preferido. ríado e abundante stock,
Baer, 7-31-34. Um outro tra- daqui". Queria mais aos outros legares- sita á rua Spivak. no distrito
zia I) autografo do grande come- «11 de maio-EdJie me tenentes de Al-Üapone, "João Pessõa'', Estreito.
d.ante Harry RichlIl'ln. comprou uma porção de vestidos. E, entretanto, acreditava-se O interessado deverá se

Chicago. Mas para sem admira- E' um querido e eu o amo

tan-/
numa verdadeira paixão entre a entender com o proprleta-dc>res-e eram m.merosos-c-con- UM OlARIO O!:. CARMELIA to que até faz mal». bela folties-girls e Freed, de.de rio do Café "São Pedro", á

tinuou sempre a (Borboleta Leu- F REED "2 de junho-Tudo ía tão; o seu primeiro encontro. rua Felipe Schmidt.
Ta. Certa manhã, ela foi

encontra�1 bem até hoje. Tivemos uma ques-
da morta por urna bala dê revel- Graças ao número da limousine tão. Voltou para casa ás 6 ho-:

!._ ,,{. ver, {la seu apartamento do Hotel marron a policia pôde conhecer a raso Tinha baton em toda a pár� 1i I( tLea Salle, no centro de Chir:ago. identidade da visitante, mrs. c,.. te e o numero do telefone de P rgo Ie II teU
.

Ui as no. 31 e 35 do LargoA morte de mm Valette Se melia Freed, a mulher do cel-bér- uma mulher no bolso."
! General Osorio e u TI terrenoproduziu com uma rapidez drama- rimo chefe do estado maior de AI Granulado e comprimidos \ {! t.\ vertida Rio Branco, no.tica.Cêrca de uma hora da tard-. Capone, Edward Fr-ed, Eddie,. CHICn.GO ESCANDA- o

ROloI Laboratortos Raul Leite ;�\,i, c-m 18 metros de frente,uma potente Íiruousine marron Pi3- par a as mulheres. Eh havia desa- LlZADA

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;�� "
por 30 de fundos.rava deante do HoL I La Salle, parecido.Imerhatamente após a sua

� NO DISTRITO DE SACOuma mulher elegantemente vestida, visita ao Hotel La Salle, precipi- Mas, o mais sensacional é o

D03 UMõES uma casa ede pequeno talho e muito morena tára-se ao clube noturno Nut diarío intimo da bela folies-girl, Casa de D ive rsões terreno de 12 x 24.descia dela e entrava no hall do House e havia arrancado as suas
I

que contém muitos nomes de ho-
Os interessados deverãohotel, pedindo para ver alguns fotografias que ornavam as paredes mens de alta situação na vida

Fam "111"areS entender-se com o proprieta-apartamentos. no meio de outras. A policie pro- americana (dos quais muitos ca-
'

-Estou desencantada- -disse curou-a em vão, sem que ela pa- sados], e as relações, que dele rio.
,ela.Niiocreio que sejam tão be- recesse se comunicar muitas vezes faz,continuamente, a policiav cau- Vispora Imperial João Barbato

Distrito «João Pessôa.»los quantos o dt rniss Valette. com seu marido e como seu ad- sam aqui um esc.andalo inimagi- O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES __A propósito.ela está ainda aqui? vogado, do fundo de um desses

I
nave],

.

FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDESQueria vê-la. hide-ouis que possúe ainda no sul Esse diario da sobrinha do
CAPITAISde Chicago e sobretudo no Cícero, rei do aço descreve, com uma

o antigo sindicato de AI Capone, I franqueza desconcertante, suas or-I Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
hoje dirigido por Ralph Capone gias com os milionarios da cida-

pelo govêmo do Estado.
.,(o irmão do Big 80ss), Frank, de, aos quais devia uma residen- Não deixem de ir ao viapora Imperial pOIS, nele Vias Urinarias-Hemorroides

Alguns minutos mais tarde, via- Nitti e Jae frisco. � cia luxuosa, joias e zibelinas. J

encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis- Consultas:
se o número do apartamento d'i Entretanto, o crime passional I As visitas de Andrey Valette dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará das 13 ás 16 horas
follies-giri se iluminar e, precipi- pareceu mais provavel depois que aos c1ubs noturnos e ás

reSiden-11
Pela manhã:

tando-se para o telefone,o gerente a policia conseguiu o diario inti-no cias maig conhecidas de

ChiCago. Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 com hora marcada
ouviu chamar sotorro. Estou feJi- de Carmelia Freed.'iDe (lfigem si� são pontuadas de incidentes ine- de Novembro COl1sult.-R. joão Pint:), 13da, gemia ela. cihana, era conhecida mesmo na narraveis da estranha carreira que 1 elefone. 1595No mesmoiortante, ele viu uma colo�a �aliana do sul de Ch�a� escol�era essa moça da soc�da- �����������������������������mulher-a mesma á gual mostrára go, onde a havia conhecido Eddie de americana, educada num c.on- iii��.�i-------------@�$l�'----------.oG••e.o�
a porta do apartamento de Andrey Freed por seu temperamento de vento. Ela descreve como um fl. G !.,�Valette-descer correndo a esca- fogo e s�u ciume para com as ou· I po, no Croydon, essa noite, en- '�

M I
II •

da, "travessar o hall e se precipi� tras mulher�s que Eddie freguen- saiou ser vivo e me deu ;um ta- a U t' u a I S rvn·".' o "
tar pafa a porta de óaida. tava. pa nos olhos, mas eu devol"i�lhe G

J IHards Knox, é este o nome do E"Sf dwrio, como o da (Buller- com um «soco». � W

gerente, gritou ao boy negro para fly H/onde, assassinada, lança uma Conta como cada dia come- • •
tomar o número do automovel mar- luz nova sôbre a vida estranha çava por beber mais calices de � O bom Mutualismo,. em que assentam no mundo moderno as G
ron e se precipitou péHa o apar- de dois clubes noturnos de Chi· gim; como. a!-ló3 tardes passadas G maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-
tamento de missValette.Encontrou ..:ago. I nos salões de beleza ou passeios milhação, O que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a
a loura follies-girl, estendida no EIS aqui alguns trechos dele: I <em auto, mas noites hrminavam base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITOleito, morta. «4 de janeiro 1934)-Encon� invariavelmente em chôros-e um MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegueite, em me-O negllgé de seda vermelha trei o endereço de tluas mulh'!res quarto d'! escossês «isto é, de moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
estava levantado e cobria· lhe o nos bolsos de Eddie. Fui vê-las, whifiky». PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU-
rosto. Estava sujo de sangue. O uma só e�tava em r:asa-com um Miss Valette era uma repre- TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFiE-lado direito do peito tinha uma tipo que me disse ser seu marido. sentante tipica do demi-monde

O ITOMUTUO PREO IALferida.Uma bala de revolver havia Molhei-me toda, caindo numa po� dos c1ubs noturnos dos ultimos
protege as classes pobres!matado & Rainha da Beleza de ça d'agua, quando saía de um anos.

Chicago. cale.» Conhecera muitos homens. As
• Uma bandeja, com o almoço, «9 de janeiro-Doente,de ca- celebridades cujos retratos orna-Ieestava sôbre uma mesinha. A pa� m.a, todo o dia, Eddie não qu:r I varo as par:des do seu. quarto

Tt; �T

rentemente, diz a policia, a visi· dizer o que fez com os 170 do- não eram somente teatraIs e spor
tante interrompêu a refeição de lares, que apanhou na minha bol- tivas; havia ca.llbem alguns grãn
miss Andrey, que apenas á come� S3. Penso que os gastou com al� eles nomes do underwúrld ame·

çára. guma mulher,se�: m'os pediria.» ricario. Fntretinha mesmo C'Jrres-
.•,mm

pondencia com um prêso do Es�
tado de Michigan.

Casada pela primeira vez aos

I 7 anos, depois divorciada, des
posou em 1931 umslleco-apés RUA VISCONDE DE

•uma partida de cock·tail--e o

OU�O ��E""'"O N fl � tideixou no ano seguinte. e ..... r- ....... iii • iíl �

oO monde, dos clubs noturnos.
ao norte cio Loojo conheceu uma G Itransformação radical desde que " !lO

I
miss Valetteali chegárae con-. Hab-II-,te �e' Inscreva �e , I��r�:�a a d:u:e�� �B:;�::ll�o�lon� : .

D
•�

•

"

, •
�iD �

e

����R�u�a�F�e�'�iP�e�s�c�h���id�t����III��e�� o hm da �mbi�oe�l�������w������-�����������&���

5

armou a rnão da rival
/

\

Milionaria e rainha e�os caharets de Chicago,
drey Valette tombou a·ssas_inada

CHICAGO, setembro. A re

"ebção feita pela policia de Chi
cago do diario intimo de Andrey

. Valette, a loura [ollies-girl«, que
�'foi Rainha da Beleza de Chica-

go, e que vem de encontrar a

0:01 te, misteriosamente assassinada,
causou um escândalo de que não

} avia lembrança desde o famoso
.,.1 Mi ela Loura, ha sete anos.

Sobi inha do rei do aço, Elbert
H. Gary, miss Ánr'rey Valette, a

bda loura- platina, havia deixado
a etrnosléra prov.ncia] de sua casa

de Gary (minais) para tornar-se,
sob O nome de Annabelle BI:lkc:,
a rainha dos clubes noturno, de

Fone 1100.

VElf\.� OE-�SE
a casa sita á _rua VITOR
MEIRELES n. IS, com

bôas acomodações para pe
i quena familia.

A tratar com o seu pro
prietario EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

.

VENDEM-SE duas casas no

distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua enca

nada, chacara, muitas arvo

res frutíferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. 8. C.
EM FLORIANOPOLlS: as

Prisão de ventre?

Oro Miguel
Boabaid

CL1NICA GERAL
SOCORRO! ESTOU

FERIDA

..

�

pc�is, deVelTI cooperar
bem de todos

Todos,

Faca a sua inscaição hoje
1$000 apenas para cda sorteio

mesmo

II
--___..___---- o ----------

"

AI'" FI
...

.

'I"Alo !... o.... orlanopo IS Vo So não deve vacilar um s6 instante!

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 de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Flerianopolis.
A

-

...� ..._._�.'" -

•
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BAI.A. 25-0 juiz Matias
Ohm, 10, julgou. o pedido de
habe ;'s-crrpus impetrado em Ia-
'\! r 0>" , ;:Ilista� baianos que
I:':: ':::"�._.�,;.'W,,"

j,' n, ''':, Vnd,ati .l • y 11· -< �

pedindo a remessa das provas que "Não houve reclamação contralMaiS arm-s apreen
se encontram em poder da Po· a incomunicabilidade em que se d ' das
licia e, ainda que se telegrafasse encontram os prêsos,
ao ministro da Justiça, delegado! Aliás, se não é segurd a jl'-

geral no E.,tado de Guerra, .co-l risprudencia a respeito, o certo é BAI'A, 25 - A policia d

mnten ra III municando O fáto. que, se permitisse aos p-ê-os cidade de Lençóis, acaba de ree

:I Na sua dícisão declarou o juiz conspira .Iores. comunicarem-se' n lizar uma di"gêrlcia de granel
Matias Olímpia, que deixava de tre si, estariam anuladas as pro- irnportancia. Assim é que, n

ouvir os pacientes, corno íôra videncias tomadas em beneficio Fazenda Bom Prazer, de prc
solicitado, pOfCjUe nada ruais ha- da tranquilidade (la população". priedade de Arquimedes Mato:
via a se esclarecer, além do que E por último acentuou: foi apreendida uma grande quar
constava dos autos e do que era "Por essas razões indefiro o tidade de armas de guerra e rr

se encontram detidos em conse- dem de habeas-corpus e tam- público e notorio. pedido dos pacientes, bem assim [lição, pertencentes aos integrali:
quencias da conspiração ha pou- bem o requerimento contido na Na parte final do seu despa- o requerimento contido na parte tas.

co descoberta. parte final do �arecer do prccu-
I c��, referi?do-se ,a, i?comu�ica" final do p�w:er do procurador Foram efetuadas varias prisõe

O juiz federal ind'eferiu � _rado da Republica, lieste Estado, bilidade, dISSe o, JUI��cleral: d \ Repubhc;j." e aberto inquerito.
I ���--��-�������--------�

or U 5 A
Gú' t��e&ns.c(Jrpus" para, os

Distas ilaíanos

Ojuiz �Vlatías Olirnpio julga provadas as

�tivid,ades subversivas

!IrWP mn:.:&'l!:��� �� 1

As Iarmhas do N\OINHO «JOINVILLE», marcas

"CRUZEmO", "SURPfl[$.A" e "BOA ViSTA",.
não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre

penderá.

Defrontar-se�'ão amanhã. os

primeiros quadros do !lUnião S.C."
e do «America S. C.»

mou á Imprensa que e,tão "e

feitas lema!', teso no senLÍd",
crp.ôção de um ,ão ffilXro III

saudavel e ao mesmo tempo
barato que o produto atualm
te vendido.

..

---

Auiversaria-se hoje a graciosa a tf"A.& M I-sce Iáneasl-nbcr,rua Maria do Carmo Mira 11\ aaze ...a

GOI:!,eJ, ciilda hl�a ,do sr. A!fre-! Desportivado LiO[fJt:S de Oliveira, alto íun- CURIOSIDADE MATE-
cip,Ja ic- la Diretoria dos Correios Redator-Acíoli de Vasconcelos MATICA - Conversava-se
e Telegralos. em uma roda de intelectuais,

Ftsteja hoje o seu aniversario Recebem.os, e agradecemos, no Rio de Janeiro" qua��o REX, ás 7,30 horas, Sorte
natalici-, a gentil senhorinha Da- da Secretaria do Clube d,e Re- um, deles, e,ngenhelro CIVIl, grande... e nada mais

ld L habituado a Jogar com alga'
.

v:iJ,a, G!avan, filha ,do sr. José I gata� A_ O UZ, a seguinte co-
rismos e calculas. afirmou: A�v1ANHÃ, ás 6,30 e 8,30GhVéi". do comercio local rnumcaçao: -Ha nesta cidade dois e horas, Uma historia de amoAr..

"Tenho a honra de comunicar
r

I até mais individuos com o
v ' "ú'H". ôntern, o seu pri- a v. s., que em Assembléia Ge-

mesm) número de fios de
r c ., a -nenina Nan-

I
ral, realizada em data de 9 do

c. ti"l "'J • l'-tCStLiT il10reira, do corrente mês, foi empossada a
cabelos na cabeça.

cerne ..... io local, nova Diretoria desta Sociedade, -Quais são eles, pergun·
eleita para o periodo .ocial desta tou alguem ?

f, .zr flN05 t-I01E
data, a 31 de dezembro do mes- --Quais são, não os posso

a '�ma. sra, d. Aurora Piazza mo ano: indicar, mas que existem, ROY t\L, ás 7,30
afirmo e provo Crime sem paixão.

ce •• �llo, c5po'd'a
do

sr·l Francis-
1

Prps,idente, }dosé Bi:!1,hdac�wNski; Diante da 'incredulidade
co .u. o, cO,nta or gera do, Es· I o. vice-presi ente, .:JI nei 0-

d t
A

-. hei- AMANHÃ, ás 5,
ta >; Ileeti; 20. dito, João Souza; 10. a urma, expos o engcn el

8,30 horas Lanceiros
J - C I d 'M 1 S

rÓr A ' R C h 2 ro: di'J sr. oao ar os e eio O· secretário, man . un a; <J,
A I

-

d R' d tü,

b;nLo. tirúr<Úci.o·dentista; dito, \doIfo Reis; lo. tesourei-
J
--: Péopu t�çaod O 10 .e Como sempre, os nossos me-

, 1:'d 5 t fi'lho A tom d '-"'! I 't aneiro es ima a em mais C!NE ODEON, a's 5 6 3'4 Ihores freguezes foram a Argen-o menino c, gar an os, ro, n 0010 a Jl va, ree euo; d ilhã iscent • ,i
do sr Pedro Sal' tos· 2 dl'to V' t D" e um mi ao e selscen os

8 30 h <7:Jaroneza /70 tina e o Uruouaí, seguidos logo• I , o., I:en e, 19lacomo; 'I I b't t N-' de, oras,:!) n

A" S h 'd
'

d d R' 'F' mI la 1 an es. ao e ver a-
f'l' d A fi t· I I I ta exn:.a, sra. urella c mi t; ora or, f. Icarte de ceitas; d ? A b d .d

nome e o I me sena o 01- pe a ng a erra.

t Ad L" d' d T F e. ca eça e um Cl a- Ih
.

t
., 1----------a

SL'd·J,,<t;
a BI�rll�ento; uedtor. de regadtas, I �co er�

dão pód2 ter desde O cabelo
a mls erzosu. Quereis Ficar R i co?

o SI. u,' .no nto, r.an es, netor e ga pao, ca). ,.

300000
.

Ã
a ledução, nas nossas com,H

o L ••1:J h'�;r Zimmmer. filho Paulo \Vebec Vi�ira da Rosi\; ate
'r mals?u men)s. AMAf'.1H, ás 6,30 e 8,30,

COMPRAE BILHETES LOTERI.
de 443 tont'l:das de bnquett

ti) u. 'údolfo Zimu; diretor do material flutuant�- AI, Em ,1.700.000 habitantes, P?· horas, 20 milhões de namo-
COS NO Salão COMERCIAL carvão de pedra e cague, e

,

W I I' f'lh d f dE' d I dera haver 300.000 com dl- rados
"

11,689 toneladas de aueroseame�ma aa:r, 11 a o sr. re o Spin oa.
f t t'd d d f'· R I fO C .. R t t L N S C eren es quan I a es e lOS

S Dela'm bert
ua Con, s, e, helro Ma ra N. 9

� o aurrlento de 10:.136 tonesear alreuao. epresen an es na . , .

'd b I b 'erraria (Ed f d M )
-

PIA' r d v I e ca e os na ca eça, senao IICIO o ercado d3� de ga7,olina e 50,978
( UT305 PARTEm

-\ varo - CIO I e asconce os, I 400000 h b't t
e Moacir da Silveira, reeleito. que . .'. _

a I ban,es Custa 12$000 a carrada, LI' !li ai _ ladas de oleo combmtivd,
V,cjnu, ôl1tem, para Pelotas, Suplentes:-SidneÍ Noceti e ��t���l�� qP�!s�,ídraâe C�st�'�s porém, rende mL1ito maIS, e � In IaQ Pílulas 1IIed�iros

o 3r. Luís Martins, viaJ'ante co- João Souza". I."
,
b ( � I ad '300000' FONE 1·100 tJ

o numero maXlmo e ,
Co ltra Sezões. Recuse submercial. .-

fios de cabelos e seus infe� Ilf.'!!.
emana

tutos !
Iris F.C. x Avai riores terão de ser repetidos.

� Fe�ta de Santa Te- -----
F. C. Ninguem contestou, por- educativa resínha Pão mixia

Seguíndo a tabelo! do Cam- que a prova é mílternatica.
peonato da Cidade defrontar-se-
ão amanhã. no estad,o «Adolfo Ala. PASSAGFM PARA

RIO, 25-Sob a orientação
do sr. João Salltos Areão, dele·Konder» da Federação Catari-l A ESTRATOSFE.'RA -- O

d D gado de Clubes Agricolas em
np.nse e esportos, as primeiras, professor Jean Picard se el1- Santd Catarina, está sendo r",a-

rflsinl1a, que é muito v..::nf'rada na-

e fegundas equipes do "Lis F. C." contra atuah1ente em Chica- "d 'd' d dI". que!a localidade.
d A ' F C .

l!za a na CI a e e ta)'ll, lima
H' h

'

e o vai . . go preparando �ma nova v!a·
sem::>.na de educação, cujas ativi- 0le. avera novena, e ama�

gelTI a Estratosfera Prete-cte nhã, solene mis:;a t' bénrão de ro-
• II, dades foram iniciadas no dia 21 ':t

aue a quantl·a de 100 000

I
.

6as, na capela de S. Bom Jesus
.

.

.' do mês corrente. Pelo entusias-
doIl�res que �eccss!ta, para mo que reina entre os profe'iso-

dos Aflitos.
ré'a)tzar esta viagem �eJa pa- res, agrônomos e dema:s pessôds Bebidas Nacionais e Extran-
ga por, um p�ssa�elro qU,e que tomarãu parte nêsse movi- geras só NO
será assIm o pnmelro POSSUl- n,') a semana educativa de CAFE' .JAVAdor de um� passagem) 1"::1 I; <)di promete alcançar um êxito I Praça 15 de Novembro
a Estratosfera.

, ]Vl.�,.!. grandioso. ,
Anbnio PaschoaZ

Vermioi1! Grávp, na med.'ilas A Empresa Construtora Universal Ltda comunica
e' o rerr edio moderno contn a aos seus prestamistas e ao publico em �eral, que
vermmose, mudou sua Agencia para a rua Felipe Schmídt n. 2. SJ

brado.
Edificío «Curso Milton»

v

FLORIANOPOLI5, Sabado, 26 je Setembro de 1936

CARTAZES
DO DIA

Cresce animador amente a nos-

sa exportação de bananas, IAinda o ano passado montou Despendemos, no primeiro
a 10,682,895 cachos, contra mestre do corrente ano, com

9,012.147 cachos, em 1934; importação de combustivel, na

IMPERIAL, ás 7,30 horas 8.535,924 cachos em 1933, e menos do que 221.296 cont
Vende-se uma mulher. 6,8'72,981 cachos em 1932. As entradas em nossos por

O aumento é contínuo. foram as seguintes:
Nos sete primeiros mêses do Briquettes, carvão de pedra

h
corrente ano, chegou a ..... coque, 667,908 toneladas,

oras, 6,410.216 cachos, no valor de valor de 78,519 contos.
i 5.431 contos, com uma dife- Gazolila, 152.367 tonelad

6,30 e rença para mais sôbre ir,ual pe- no valor de 77.270 contos,

da In- riodo de 1935 de 506,603 Querozene, 40,170 tonelad
cachos e 893 contos. no valor de 27.295 contos.

Oleo combustivel, 258.1
toneladas, no valor de 38.2

AMANHÃ, o mesmo filme.

BANANAS

EXPORTAÇÃO DE 10 combusti
vel que con

sumimos

contos.

Em comparação com igual
riodo de 1935. houve este a

Ei"'H.ArE

Ramos Silva-Hoeschel
Realiza 'se, hoje e amanhã, no RIO, 25-0 presidente

vizinho riistrito de João Pessôa, Comis!\ão de Tab lamento inf
a festiv,Jade em honra á Santa Te-

Rt dliza-se, hoje. civil e re

io r lwle, o enla('.e m'ltrimonial
( i l;,

-

a e ger.til senhorinha
n;,Jrl! tiOS Sil ia, elc!mento des·
iáC,ldú '-'c� mel'lOT sociedade ca

t PP'- II >, e dileta Glha da exma ..

f 1. "''''1 do s.'udoso desembó.r-
1 "

P' d S'If (, •
,.0 • c(,'ro a I va, com

G H. �í. Arno I-Ioescr.e!, inte·
g o .;1 h:�Lrado e juiz de Direito
da comarca de Concordia.

Faraninfarão o áto civil. por
parte dfi núiva, o sr. major Hugo
.Ramos e a exma. sra. d. Argen�
:;;"'1 Caideica, o dr. Aderbal
Ramos da Silva e sua exrna es�

posa, e por parte do noivo ° sr.

ceI. • v _�ro 1 cc'derben e d. Irma
Ou t t.r. I

Procura e entrega a domicilio I rrad iação de
i 'a solenidaJe religiosa, que R� r a:.zou no raiacete da resi�1 Fo�e 1.�4B orna Lira Tencs Clube Floria-

(\.,r;:l da g('n'�c'a da noiva, á I Rua Fehpe Schmldt n. 33

rua Llumenau, �"rão Fadrinhos Nac�onaliln A Estação de Roma 2. R.O. nopolis
pOI F1Jr·c da nOlva o ceI. Vida! . m. 25,4, kc, 11810, irradiará, Na fórma do Regime�to
t�amos e a senhorinha Dauca Ra- zaçãO hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: De ordem do sr. Presidente, convido ús srs. so� terno. foram elogiados os segu
mos e o dr. José Rocha Ferreira Anúncio em italiano, espa� cios deste clube para assistirem á tes alunos do grupo escolar «

Bastos e exma. senhora, e por nhóI. veira de Souza», desta capi
parte do noivoo sr. Rodolfo 01- das COi'n pa� Marcha Real e Giovinezza. ASSEMBE'IA GERAL ORDINARIA Nadir Pinto, Carmen Coe

nh ias de se' Noticiár,io em italiano. que se realizará DO.V1INGO, 27 de Setembro, ás 1 O ho�
I
e �!io �ontejro, do 4. ano;

gu ros Transmissão da opera nHEN� ras da manhã na séde da S. 8. CAIXA DOS EtJIP�E. tomo Livramento, Osvaldo G
.

_

SEL E GRETEL!I de Humper- GADOS DO COMEnCIO, á rua Felipe Schmidt, no, 8 dei de ,�atos, Hilario Bleier
RIO, 25-A Comlssao da Jus· dmk.. Da mesma fórma convido os srs. socios e exmas. Ih0 e C1râ Nunes, do 2. a

tiça da �âm�ra reuniu-se, Bntem, Confere�cia do" deputado Ri- familias para comparece;em ao grandioso i Aor �eixas, do I
..

ano.

para discutIr o parecer do sr. cardo Bansonzo sobre o tema: AssInaram no lIvro de
Carlos Gome<: de Olivma, ado- «Fadiga atlética». BAILE DO 10. ANIVERSARIO os alunos abaixo:
tando o pr'.ijéto do grlVêrno sô- (Resenha dos resultados das Nilza Maria Alves. Mil
bre a nacionalização das compa- Olimpiadali). a realizar-se em a noite de IOdo Outubro de 1936, nus Rezende e Floriano Lopes

r:.rCi, 25 -Foi pr@so, hoje, o nhias de seguro�, e creando, como C!lntos regionais interpretados salões da SOCIEDADE DOS AI IRADORES (SCH..UE-, eira, das c1assés dos 40s. an

<[,en.o da A.rroada, Gumercindo orgão oficial, O Instituto de Se- pela soprano Ana Marcangdi. TZENV t:REIN) á rua José Veiga. Amaro Seixas Ribeiro Neto,
ilê.ilU âcu;aao pe.a propria es· guro. Noticiario em espanhól e por� ORLANDO FERNANDES 3. ano; João Daví de Sou
tJC�'" '\, f..,rr.ticar licenciosidade H01JVe somente leitura de vo° tuguês. Julieta Mafra e Joaquim Lu
com seus filhos menores. tos. Marcha Real e Giovinezza. SECRETA'RIO de Souza, dos los. anos.\

União S. C. x
Ar-n�rica S. C.

Guarda ..chuvas e

sombrinhas

Informou ainda que a cornis
tratará com o trinistro do Tra
lho da creação de uma escola
panific.ação, para ensÍno profIs
nal dos padeiros, habilitando
para a fabricação de um prod
mais aperfeiçoado.

R. N O C ET I

CONSERTO E REFORMA Elogiados
os alunos

que mai
se desting

ram

sen e sua exma. consórte.

Se� it4r�a Oelambert
Cv ta 12$000 a carrada,

JC'rém. rende muito mais.
;--�.. LN:d'� B·IOO

�<� (1)...
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