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Pavoroso incêndio arrazou
nesta "colono, carbonizando
,�jncinerando 22 contos de réis -

atróz e impiedosa fatalidade
quecerarn ·

A', GCRUZEIRO DO SUL, 25-(A Gazeta)-Ocorreu-se,
em dias da semana finda, nas proximidades da vila, no logarejo de
O(minado distrito de Bom Retiro, um fálo de grande consternação
para os baLitantes da localidade.

Trata-se de mais um dêsses golpes de infortunio.que sempre
na sua realização envolvem, tragicamente.indefesas creaturas, apanha
das de chôfre na conquista afânosa e árdua do pão 'de cada dia.

..

A ocorrencia que vamos narrar diz, perfeitamente, da gran-
diosidade das sua! consequentes, ante a enormidade dessa cêna, por ANO
demais desconlortante, desoladora e pungente.

No inicio da última semana, as châmas devoraram, por com-O.
.

pleto, a casa de residencia do colono João l\llincnen, pessôa muito an Iversa r10
..,. 'relacionada na zona serrana, morrendo nessa ocasião horrivelmente
(tragadas pela voracidade do fogo, duas inocentes e lindas criancinhas,
filhas do casal infeliz,as quais não conseguiram sair do prédio sinistra
do. O fáto1 segundo se apurou, ocorreu-se da maneira seguinte:

João Minchen e sua esposa, lavradores, sairam despreocupa
damente, com destino á esta vila, nfim de negociar cereais, como de

r

costume. deixando em casa os seus dois filhos menores.

A' tarde, ao regressarem ao lar satisfeitos com os parcos
ganhos do dia, e, quem sabe com o coração a rebentar de alegria,
por poderem trazer alguma surpreza aos filhinhos adorsdos.depararn
com o espetáculo horrivel: a morada completamente destruida e as

crianças mortas, carbonizadas pelo fogo.
Além DO mais, o colono possuía em casa a apreciavel quan

lia de 22:000$000, dinheiro de economias forçadas,que se perdeu
totalmente no sinistro.

A dôr lôra por demais forte para aquelas infelizes creatu

ras, que sucumbiram ante a desdita perdendo o senso da razão.

° colono JOão Minchen e sua esposa enlouqueceram, estan-
� do aos cuidados da autoridade policial. .

.

O tenente Jubal 'Coutinho, delegado especial deste rnunici-

pio, envidou esforços no sentido de prestar os mais urgentes socôr-

casa de ho
seus cío!e filhos E:=)

Diarlte 'de tão
e mãe enlotj-.a

a

pai

E
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Sem quaisquer llgações potltlcas.

Henrique Borizzano, natu- anos de prisão celular, pelo
RIO, 27-Fol votada pela raI de Tubarão, neste Esta- juizo de Direito da comarca

Câmara Municipal do Dis- do, de côr branca, com 42 de Tijucas, por crime de

trito Federal uma moção de anos de idade, filho de José morte.

congratulações pela passa- Bonzzano, célebre bandido, Sabado último, o cC:lde
gem da data natalicia do pre- acaba de ser connenado a 30 nado ,�onzzano chegou a es-

feito Pedro Ernesto, presen- Natas & fa'tos
ta capital, escoltado por pra-

temente prêso como cornu- ças da Força Pública, sendo

nista,
-- apresentado á Secretaria de

O senador [ones da Ro- HA SEIS ANOS... Segurança Pública, afim de

cha, falou eloquentemente, na s�r .

enviado para a Peniten-
sessão do Senado, dernons- Fazem hoje 6 anos que assumiu o ciana da Pedra Grande, para
trando o seu júbilo pelo gés- Govêrno do Estada. eleito por um c�mp�ir a pena que lhe

to de gratidão dos vereado- quadrienio, o dr. Fulvio Coriolano fora Imposta.
res cariocas.

Aducí. S. s, tem sido muito Ielrcítado, Mas, por estar aquêle prepelo seu espírito de renuncia, contrarí-
O mesmo fez o deputado ando a vontade popular. expressa nas

Julio Novais, na Câmara dos urnas. reduzindo o tempo de seu go-

Deputados. vêrno de 4 anos para 26 diasl

Pela manhã foi celebrada Durante êsses dias de govêrno atri-
bulado s. s. deu ordens. montado não

missa em ação de graças, no cavalo branco do Napoleão mas

com a comparencia de avul- num legitimo cavalo branco escossês•••
tado número de pessôas.

As farinhas
ue ;" S ,..."" B

A

V· t " Laxante? Chá típo Hambu,.-
rUZelrO, urpreSa e oa IS a

guez do Medeiros.
do MOINHO j0INVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram sómente trigos escolhidos, Tragédiadevem ser ss preferidas. •

I
S
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N
. paS510na.A erra,.rI� appi Figueirense RIO GRANDE, 26 Juvenal

avisa á sua distmta fregue- r., d 5'1 h• A

bri d F C vromes a I va, a anos casa-
�

zlla que se ved 01 rtgha oa.. do com Lidia Silva, regressando,
e evar o preço a en a pa- " ,

ra 12$000 a carrada de I: O diretor desportivo da 'Ontem" ad, �adsa, Den�ontroFu-se dem
d t b d· t

'
.

F C I'
com o lo IVI uo ano urla oc

e ou u ro em lan e. Figueirense.. so lcita o condutor de bondes.
comparecimento dos seus

f1agr:mte delito de adulterio
Fruncisco Nappi «players» para os rigorosos Sacando de um revolver, Jutreinos que se realizarão hoje

e amanhã ás 16 horas. venal alvejou sua esposa e o

___________ amante, fenndc aquela gravemen'
CAFE' BOM 50' NO te.

.JAVA Praticado o crime, o marido
Praça 15 de Novembro enganado apresentou-se! 5 auto-

Antonio Paachoal ridades.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
----_._--
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A voz DO POVO

do p�efàjto
Pe(.lro Er

nesto
sidio, impossibilitado de ad
mitir mais sente ic'ados o

dr. Secretario da Segurança
Publica determinou qu, � .cn
rique Bonzzano fôsse reco

lhido à Cadeia Publica da
cida.;e de São José.
Ao ser transpor.ado r ,'"ii

aquela visi.iha Iocahdad-. I]i)
carro íórte da Secretaria
de Segurança, um dos sol ..
dados que escoltavam o cé
lebre bandido, revistou 0,
nada encontrando.
Antes, porém, de c rtrar

na cadeia, Bonzzauo, deixou
caír sua cinta. Quiz junta
la, mas não conseguiu.
Um policial, tomou-a. Re

vistou-a e encontrou uma
Ramira Candido de Souza" cêrra flexi vel, escondida den

natural deste Estado, com 20 I tro da referida cinta.
anos de idade, residente no dis- Henrique Bonzzano, ao
trito de Saco dos Limões, foi, sa- ser interpelado sobre as n

bado, recolhido ao xadrês da Po- tenções que pretendia rea'í
licia Central, por haver furtado' zar com aquela cerra, envõl-

�� cré�o� ,b.:'..!e á porta de certo sete galinhas, da residencia de ta éi cinta, respondeu que, si
politíco arístílianísta afim de cobrar uma senhora a rua Nunes Ma- fosse para a Penitenciaria da
o que o mesmo ,l�e deve e ouve essa

,. chado,
nesta capital. pedra G - d ' ,

esperançosa notlcíar _. _'
- ! a� _e� em PO.L;_OS

--Espere mais alguns dias. pois, o --Esteve, ontem, n� PoliCia dias readquiriria sua IJOer-
Aristílíano ainda não chegou com os C�ntcaJ, o sr. João ,Mo,ntz, _

pro- dade, pois tencionava tugir,
cobr;� para � nosso, '�natal" � "ano pnetar�o da Padana M,ontz, á seguindo o exemplo do "�'U

bO,m . A ú!hma noticia que h.vémos rua Tuadentes, o qual informou «colega» Baiano,
foi de pessoa chegad� ha" d,tas de

que o seu eli1preg.J.do Gonçfllo de
Porto Alegre. a quem ele dirIgiU es- \ d'

-

--

_

sa significativa frase: ta, mora or a rua Lages, aban··
Quereis Ficar Rico?

"Estou fazendo aqui o que V. fa- donou o seu posto naquele esta- _-..__ ...... '...,.......

zia em Florianopolis. esperando di- belecimento comercial, não voltan-
������������

h' .. J J COMPR.\E BILHETES LOTe: ,l�
n elro •• 'JO ainaa para prestar contas.

--Mas tenho not�do. ultimame�te. -O!lte'l'!, ás 12 horas, foi
COS NJ S�iãa C:Síllit;liti�L

a chegada a esta cidade de mudGs" Ih-d ,Rua Conselheiro Mafra N. 9
correlígionarfOs do cel.--advertiu o co. pre�o. e reco I o ao xadres �a
bradar. PoliCIa Central, por haver pratl- (Edificio do Mercado)

--Não se impressione. porque o Pa- ca<;lo desordens, Otávio Modesto
pae Noél favorecerá a todos. até os Seibert, natural deste Estado !CD li

ex-inimigos do cel. serão beneficia-
com 20 anos de idlde, soltf�iro: 1111eriM IIC G II II

dos... f' - d'sem pro Issao e mora or a rua

Silva Jardim, sIno
--Sabado, á Policia Central

compareceu o sr. Ernesto Neves, S. PAULO, 27-0 deou
que, em nome do dr. Gercino tado :"'aerte de Assunção' fe-

RIO, 27-Com a apoxima- Tavares, residente á rua Alvaro l1unciou a presidencia da As
ção da abertura do III' Congre:;· de Carvalho, queixou-se que "ami- sembléia Legislativa, o mes

so Nacional Feminino, cuja sessão gas" do �lheio haviam roubado mo fazendo os l' e 2' se

inaugural terá lugar no pr6ximo objétos de valor da residencia cretários.
dia l' de Outubro, recrudesce o daquele magistrado. Entretanto, essas renul1.
interesse invulgar que esta iniciati- Ontem, ap6s felizes diligencias, cias,' seg mdo informam os
va da Fedeução Brasileira pelo o comiss�rio de serviço prendeu, II prócE:rCS pe�eistas, se venfi
Progresso FemlOino vem despertan- por suspeIta, recolhendo ao xa- caram p;)r mteresse partIdá
do, quer no seio do proprio go- drês da Policia Central, o indi-. rio, cum que os demissiona
vêmo federal e es�adual quer nas viduo Zefermo Florindo da Cos-I rios concordaram plcn�:nj�n,

associações e circulas femininos ta. natural deste Estado, cora 29 1 te,
em gelaI. O Rio Grande do Sul anos de idade,

, solteiro, de côr Será eleito presidcnt:: o

s�Tá representado por d. Camila Ilbranca, sem profissão, e residente atual lider dr. Henrique Hay�
Furtado Alves, no morro Nova Trento. ma.

o «PAPAI NOE'L» SI NÃO
ATENDER A SUPLICA "EMBRU

LHARÁ" MUITA GENTE ...

Notas
policiais

ros.

Toda a população de-envolveu esforços afim de evitar a

catástrofe, o que não conseguiu.
Desconhece-se, ainda, a origem do fogo.

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

A Empresa Construtora Universal Ltda. comunica
aos seus prestamistas e ao público em geral, que
mudou sua Agencia para a rua Felipe Schmidt 11. 2. So
brado.

A questão de
limites entre

Minas e São
Paulo

Vai ser nomeada
quier para seu

o dr. !s
diretor

III Congres
Feminina

A PRESI DENCIA DA
ASSEMBlE'lA

BELO HORIZONTE, 27

-Prosseguiram hoje os trabalhos
da comissão composta de delega
dos paulistas e mineiros, incumbi"
·dos de solucionar a velha ques
tão de limites entre São Paulo e

Minas.
Falando novamente aos repre

sentantes da imprensa o sr. Fran'
cisco Morato, que chefía a dele

ga�ào paulista, declarou que os

trabalhos se acham bastacte adian
t:idos, acreditando que no pr6xi
mo sabado será a:;sinado o tra

t�do de limItes.
O tJrofessor Francisco Morato

acre5centou, ainda que não ha

ponto de divergencia para ser

Jesofvido,

Edificio «Curso Milton» SII

Estação Experimental
de Viii-Vinicultura neste

Estada

CRUZEIRO DO SUL, 27-Por telegrama particular sa

be-se que será nomeado diretor da E�tação Experimental de Vi

ti-Vinicultura, em Perdizes, o dr. Isquier, antigo diretor da Esta
tação Experimental de Caxias,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



L.IST s
�

A GAZETA-Florianopolis 28-9-1936

T L o..

ERTAOOS o OEF NSORES
,

0.0 AL.CAZAR
LISBOA, 27 - A emissora de Valladolid comunicou que a cidade se renda.

ás 8 horas da noite, que as forças rebeldes. haviam en

trado na cidade de Toledo. soltando os sitiados da antiga
fortaleza do Alcazar.

Um pouco mais tarde, a mesma estação afirmou ter
sido confirmada esta noticia.

Acrescentou o «broadcasting» que as colunas nacio
nalistas entraram na cidade de baioneta calada depois de
um combate renhido e sangrento.

° <speaker- descreveu ás cênas de jubilo que se
desenrolaram quando os sitiados saíram do Alcazar e abra- GENEBRA, 27-Informam da Espanha que muitos fa-
çaram os seus libertadores. milias eminentes, incluindo as dos ministro do gabinetes, solicita-

-0-
. ram proteção da Argentina. De acôrdo com ós circules bem in-

_ BUEN.OS AIRES, �7.- O sub-�ecretáno das Rela- formados as filiações politicas dos rmmstros não influem sobre os

çoes
. Extenore� d� República Argentina, dr. Osc.ar Ib.arra Argentinos quanto á proteção, desde que vidas estejam em perigo.

G�ar.cla, deu hOJe as duas .horas da tarde aos jornalistas As informações tambem dizem a decisão de dar refugio ás Iami
copias do �e�uIn!e comuntc�do: _ . lias que o pedem nada mais é do que cumprir á risca o habito

«O Ministerio do Exterior nao tem nenhuma Informa- argentino de asilar e proteger a todos que solicitam auxilio.
ção oficial a respeito das noticias e versões que dão co- �.iiiiiiliiiiiiiiiiíiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii�""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:;;;;';;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii!iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mo asilados na embaixada em Madrid ou a bordo do I O dcruzador 25 de Mayo o presidente Manuel Azanã e outros gOverna a
membros do govêrno espanhól, devendo presumir-se que,

_���se tal ocorresse, a embaixada ou o comandante do cruza-

dor teriam levado o fáto ao conhecimento deste govêrno. O Integ ra I is rnoNão obstante, tem-se como possível que, com o curso

atual dos acontecimentos, possam embarcar no cruzador
argentino as esposas ou membros das familias de alguns
membros do govêrno.

Si se apresentar semelhante eventualidade, o govêrno
prestará o amparo adequado aos asilados, tal o fez em

casos anteriores, em que o asilo lhe foi solicitado».

Afl�AL
Proteção indistintamente

------�--�__----�--m�iiiiiiiiiiiiiii_
onde foi prêsD Garrido,
em Curitiba ou São
Paulo?

Fuzilado o general Riquelrne
LISBOA, 27-0 radio de Teneriffe comunicou, ás duas

horas, o seguinte: "O fuzilamento do general Riguelme se de em

virtude do mesmo haver fugido e abandona as tropas".

S. PAULO, 27-A Delegacia dI'! Vigilancia e Captu
ras prendeu, em Ítararé, o padeiro Manoel Garrido, comunista.
Garrido. ha tempos, fugíra do vapor «Itaquéra> lançando-se ao

mar quando era conduzido de Florianopolis para o Rio.
A prisão foi feita a pedido da Delegacia de Santos, pa

ra onde Garrido será enviado.

aia e reajustamento
dos funcionarias • r

CIVIS

Prossegue o avanço para Bilbáo

SAN SEBASTIAN, 27 - O Quartel General dos Na
cionalistas anuncia que prossegue o avanço em direção á
Bilbáo, realizando-se, nas proximidades daquela cidade,
um sério combate, que ca1JSOU muitas vitimas de ambas as

partes.
A estação radio emissora de Vitória dirigiu um apê-

10 ás mulheres, para que confeccionem o maior número
possível de aventais para o hospital.

O jornal Vasco anuncia que o govemador civil de
Bilbáo ofereceu ainda uma vez capitular, com a condição
de que sejam poupadas as vidas dos milicianos.

O general Mola recusou considerar essas condições.

RIO-26-A Comissão de Estatuto dos Funciona
rias Públicos continúa a receber emendas, que adotará co-

, _
mo suas, ao projéto do Reajustamento.Na reunião de ama

.

BAIA, �7. -:_, O güvernado� [uraci Magalhaes o�- nhã, deverá adotar definitivamente as novas emendas apre-
VIOU ao sr. Plínio v_algado o se�umte te.legrama: «Dr. PlI- sentadas, para que, na terça, se manifeste a .ornissão de
nio Salgado-Redaçao.(1 Ofens!va,-RIO .. - Venho _acom- Justiça. Então o presidente João Sirnplicio co rvocara a

panhand?,. c�m tranquila serenidade, G recrudescimento Comissão de Finanças para se pronunciar sobre todas a
das mexmquices �om que seus a?eptos tentam coloc�r._o emendas, na quarta-feira. Se houver qualquer rnanilestaçã.g�v�rnador .da Bala como comunista, �m face. á o;Jll11a? obstrucionista. o leader da maioria apelarà para o requepublica nacional. Encastelado na força indestrutível da leI, rimento de urgencía.
çontinuarei atuando, eficientemente, na defesa do regime. ---------------------------'1
Cumpri meu dever, alertando a Nação paraas manobras A organização Beneficiandodo «Partido que não é partido» 1 mas uma trama contra a

d T
.

bitsocial-democracia. Novas lutas surgirão no Brasíl, provo-
d ri una I aos ag« cu I Ores

cadas pela incompreensão e tná fé de certos elementos p)- Especial em débito
Iíticos. Nelas ruirá todo esse místiforio urdido pelos intri

gantes mais afamados desta quadra de nossa evolução
politica. Continuem os sigmoides, caluniando á vontade.
pois os fatos seguindamente, os desmentirão, certos, porém
de que o posto, de combate que a democracia me con

fiou estará sempre defendido. Seu contemporaneo- [uraci
Magalhães.
Guarda-chuvas e

sombrinhas
Figado a as

tom9go

Armada, o comandante Lemos
Cunha. Quanto ao procurador ge
l ai e os representantes do �Ainis
terio Público junto ao TribunaJ
fala-se ainda em varies nomes.que
serão selecionados pelo presidente
da Republica.

BURGOS, 27-0 comunicado do .f1PJartel general infor
ma que mais de: cem toneladas de bombas já foram lançadas so

bre Bilbáo desde .J inicio do bombardeio aéreo daquele porto de
mar, o que ocasionou grandes dânos no Distrito de Deus e na

estação da estrada de ferro. Resultou tambem incendios nestas

partes do centro da Cidade.
Noticiâs oficiais dizem que o bombardeio continuará até

FORTALEZA-27-A po
licia está providenciando para a

captura do beato Lourenço, que
O go erna Vermio�! Grávp. na menonasa v - s

se supõe estar foragido no interior
dO r mine i ro e' o rerredio moderno contra a de Pernambuco.
RIO, 27-A bancada mi- vermmose. Um cavalo de propriedade do

neira, reunida ôntcm, delibe- V !=-IO PETR0- santo, desde a fuga de seu dono,
rou compare<:.er ás hornena- L I FERO deixou de comer e beber, morren-

nen�a a dom -Ic -II-Io gensB qued·seraoVPrlesdtadas ao
den t ro da c i -

do
f hodje, fáto que imPl ressiondouLa � � sr. ene ItO a a ares, no

�

pro un amente a popu ação o

�������������- I próximo dia 4 de outubro, dede de S. sertão, pois Lourenço espalhára a

. . .,.. . . seguindo incorporada para Pau lo crença de que o cavalo era, tam-
As Serranas Serratine, Arno Bnncas e \JarCIa SI- Belo Horizonte.

.

bem; um santo, no qual ninguemtuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficien- Por outro lado, resolveu S. PAULO, 27-Foi desco- poderia montar.

cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu prestar o seu decidido apoio I berto no bairo da Moóca um veio
_

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- ao sr. Pedro Aleixo. oleaginoso, com todas as carateris- Assuear de Baunll!ta Medeiros
minação de ticas do petroIeo. Para cremes, tortas, sorvetes e

Cadetes Havendo perto um posto de licores, não tem rival. CURSOEmpresa de Fornecimento de Lenha, gazolina, a principio suposto que

Imp""'slos ... t!!atem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
exc Iu jdos da

50 tratava de gaz escapado. Al- .. • ...

excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao guns técnicos, parem estudaram Prefeitura r

�:le sargentos
preço único de Escola M iUta r o local e concluíram que o liqui- aviadores

do era natural.
RIO, 27 - Atinge a cin-

A distinta freguezia será atendida com a maior coenta o número de cadetes
-

1 I f do primeiro ano que foram vendl.!-se uma bem montadapresteza pe os tele ones.
excluídos da Escola Militar ALFAIATARlA no distri-

1341 ---1300 --1088 por terem média final menor to de João Pessaa (Estreito).
de três, nas provas de exa- Melhores informações nesta re-

SANTA CATARINA me de habilitação e sabatinas dação.

Homenagens

Digestões laboriosas - Prisão
de ventre, engorgitamento de fi
gado etc. A venda em todas as

farmacias drogarias ào Brasil (Dis
tribuidores F. de Lima & Silva
Lda. � Caixa Postal 918-
Rio de Janeiro).

RIO, 27 -Acompanhad.,
longa justificação. o sr, j.Jã
Cleófas apresentou á Câmara
seguinte projéto:

«Art. lo. - Os ágricultore
que não houverem gozado o

beneficios dos decretos do rea

justamento economico, poderã
obter quitações dos seus debitas
contraídos, desde que ofereça
pagar 50010, pelo menos, dêss
mesmo debito, aos credores res

pectivos, por importancias supe
riores a 5 contos.

Paragrafo único - O paga
mento por saldo dos débitos
com 50010 de redução, não ter'
lugar na relação dos credores qu
não hajam recebido os beneficio
do reajustamento económico
em importancia superior ao qua
druplo da soma total dos debi
tos acima previstos.
Art. 20. - Os beneficios d

presente lei se farão por proces
50 judicial, de conformidade co

os preceitos legais vigentes sobe
concordata preventiva, nãc se exi
gindo dos devedores sinão prova
da qualidade de agricultores, a

lém dos seus debites.
"'rt. 30.--Revogarn.s� as dis

posições em contrario».

CORUNHA, 27 - Informações aqui recebidas anunciam
que se travaram renhidos combates nas frentes de Guipuzcoa e

Bisl:aya, notadamente na região de Bilbáo e Mondragon. Mon
diagon caíra em poder das tropas nacionalistas ás primeiras horas
da noite de ôntem, O bombardeio dêsse logar deverá ser reini
ciando ainda hoje, sistematicamente até u rendição da cidada.
Na região de Avila, as tropas revolucionarias tomaram as aldeias
de Sardrolome e Sanl a Cruz de Pino.

R. N O C ET I

CONSERTO E REFORMA

Procura e entrega a domicilio

PILULAS SANTA FE'

RIO, 27-Anuncia-se que foi
escolhido para presidente do Tri
bunal Especia! o juiz Barros Bar
reto. O representante do Exeróto
será o coronel Costa Neto e da

Fonel.34B
Rua Felipe Schmidt n. 33

o "santo"
dos sertões
doCeará

�s. 10$000 A CARRADA. Terminará quarta-feira pró- RIO, 27 -- O general Joãoxima, 30 do corrente, o prazo Gomes, Minist:o da Guerra, fi
para o pagamento, sem multa, xou em 100 o numero de ma
na Prefeitura, do Imposto de ln- triculas em 1937, no curso de
dustria e ProhsFões relativo ao sargento aviador, sendo 80 [))

segundo semestre do corrente curso tecn;co e 20 no de naVe-
ano. . gante.FLORIANOPOLIS

�. ,'" , .. I·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-FlorianopoUs
'

'�.-

1-·�-n-�-�-L.�_'}��1.�0�Q�3��:0���-�-�-�--�-�-E-�-.-&-�-�--;-�.-.4-�-F-3-�-_.-g-.-'-g-.-�-�.���\"j�
__ � -...:::. __ � ............ __��_.��_.�" _' ..,.�.�_ __��._._ .., __� ...tt-� ...

�. G7j r-;-" r '1 0'\ r::-._'.,"::.0'-�.'./..
-;'.

'. rq r'! � t��.. "." .:
, • L J

!.,_11 \ --. .'. :\,� b�·� �'lI �:,li�r � ._' \-�_j:;F-' W L.J �.'·wu ...
;�, �

�. =.: � .....,.��....:=.�� - ...... ,,_as:>

r:�
/ � � �1/i8Lri2:: [f�:=3[l�OFi{� POLmI �

� Fili€,"Vs erl t X;·urnenau Joinv;lle São Francisco Laguna _ages 11
� Mo�truario permaneote em Cruzeiro do Sul L;�
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Fazendas nac'onaes e extrar.gera ,dia temos FERRAGENS: MACHINAS: r.('�� Morins e Algodões Machinas de oenerícíar madeira I�Lonas e Impe.rmeavels Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíres �j
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Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G, G.0YER
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Trajano, rr 1 sobrado I

RESIDENCIA- Rua Este-

I I
ves Junior N. 26 11Telephone n· 1548 -

TELEF. 1.131 I'

á rua

Preto I
n, 7{). - Phoi.e- 1277.-

,-c_a_iX_1_P_O_$_ta,_I,_11_0_o__j
I Dr. j:>edro lie Moura �errD I
I

Advogado

I· Dr-. Renato == I==Barbos:a=-=
ADVOGADO

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

mados para o interior.

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

I c

I 1
L .�

�;�
�
;i.� Su O-r�, <0_, -,

,-,._., g
'. 1 , r.-'.... ""_'" n .. � U', -,.." I r::,--. c E� L�· ge�

(Curso de especIalização 'em
['1olestias de senhoras)

�tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

f_ : �2i",t ('Insultaria:
P.NI r 1\ CAldBM.L:!, 49

-..
- .

Joinvile-Xavier Schenk
I Lages-Hoss<:niib Neves

I Laguna-fr:t.:ci�co Chagas Ma
cha,:: •.

Mafra -PC&:l(J:;;c Claudio
1 \lova TrGlilc. -jrii') José Arche
O 'rleans--Edg._·

-

v1ato5
Po do {JtJiC:r;.. t�enrl ioio Miles

- Rio do Sul--.:�{�stides Melo

Deseja concerta o São jOSé-Ju::I Cc"'a Vaz

seu rádio? Procure o I S:. FI 'ancis,w.Gua:�i'� C oerf�SeD

s.r. BOllzon á F I'
5ao J<.. 1aqUlb Joao ... alma-, rua e Ipe I T" ,,' I,., Id '

I", chmI'dt n 20 á lJuca �-�\J�

•.
/<.i. .,-amos

..._ J
" que ser ple- T b

�

J t:'

namente satisfeito. u ar" \0- (J1l'lUl �aIaeo

.--�_.._-

I Dr.. Ricardo \
Got'tsrnaniâ

J Ex-chefe da clinics do Hospn
llial de Nürnberg, [Professor
I Indólg Bu,�khardt e Professor

Erwin Kreuter)
�s�eciaii\11a .sm cirurgia

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

operações I
de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 1 ° ás 1 2 e

das 15 ás j 6 112 horas.

TELEF. 1.285

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

COlaboraçãc:,------�

Mao "erá devo[lJido o origina]
I publicado Qu não.

.

O con�ito expresso em arii

to de coUaboração, mesmo soli

citada, não implica em respon

sabilidade ou endôsso por parte
da Redação.

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
ser enviedos ao Diretor-Ge
rente Jairo Cailada.

Redação, Admrilstraçã�
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5i

Fone, 1.656

o r.Artur Pereira
e Oliveira

CUnica médica de erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto tr 13

FONE-J595
R�,iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-J524
LABORATORIO �úE'

'

ANALISES

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�aranguá-Jaime Wendhauser.
Atr.itapolis-Anibai Pae:;
.l\.ngelina-Armando Schmidt

Biguassú-'-Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hiiario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-O�valdo Peceira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Oinorah Alves

Caminha

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E_ OLlVERA

Chefe do Laboratorio da ..

Diretoria de Higiene do,
Estado."

Curso de es� (ciali23çào ('p,n

Bactroriologia no LaD. ( Je
Saude Pública do Rio de

Jançiro
Executa analises paca elucí

dação de diagnosticos

Agentls··eorrespondent�1'J
Porto Alegre - Dr. Ar+onie

Bouini
Curitiba-Petrarca Callado

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

xo ao '3ilhar 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 Flerlanopolls.
,

A

\>,� Rua Felipe Schmidt

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o Mf\IO'K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMiL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAfITAIS

!

��I::.i;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiõiiiiililiiiiõiiiiiliiiiõõiiiiõ___

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vnpora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Café e Re9taurante
,·M OlA

Em Florlanopo! is é a casa onde
mais barato come-se

Gy,�nde variedade rlOS

�)ratos

5

I Visitem pois o Bom

_ _L RU�:!. PINTO_!
Dia
27

RIO, 27-Foi iniciado o ro

dizio nos altos comandos, com a

R '_j d bri nomearão do ceneral José Meira
evestiu-se (le marca o (1- x o

Ih
'

I t f" d de Vasconcelos para comandante
antismo a exce en e elJoa a

,

M'I'
-

d d'd I
.

d d da 3a RegIão I itar sen o a
. promovt a pe os associa os o .

• 'I � •Despendemos, portanto, com.
ti CI b d R ta AI mesma exonerado o genera .\Iia-

esses artigos, nada menos do sdlmPLa= «" ut e em ecgoaquSel'ros- noeI de Cerqueira Dauto Filho,o uzs , on em, e "

'I _

que 638.638 contos:
. . Dela participaram remadores e terá comissão nesta capital, nao

De ferro e aro, matena pn· .

d d t d I b nau sendo mesmo de estranhar que;$

I associa os e o os os c u es -

,

dma, comprámos 53.443 tone a-
ti d t id d na mais seja designado para diretor e

7 6 ICOS es a CI a e, que "I
'

Idas, no valor de 5 5. O contos; f d r afirmaram Engenhana este u timo generar,
1 'f ranca camara agem, e ,

ce ferro e aço, artigos manu atu- ,

Il nc ito porquanto, parece-nos estar assen--

• mais uma vez. o a o co e
I J rrados, 94,877 toneladas, no va-

em que é tido, no remo cata- tada a nomeação do genera u 1,0
lor de 177.171 contos; e de .

t glorioso Caetano Horta Barbosa, para di-
. nnense, o ve erano e

,

d E dmaquinas. aparelhos e acessonos, Ald L lt' rigir a 2a. sub-chefia o �sta o

etc. 28.762 toneladas, no valor «.

A °Ga��t� fez-se representar Maior do Exercito.
de 330.756 ,contos. . na opipara feijoada, pelo seu re-

Esses algarismos denunciam a
d t d ti.

'd
. a or- espor IVO.possibilidade e gastarmos mais

de 11m milhão de contos no ao')
lrls F. C. X Avaí F.C

corrente com ferro e aço.
Não servirão essas impressio- "

. , 'd Defrontaram-se. ontem, no es-
nantes estatistrcas como avise a

di d F d - C
.

id d ncon- ta lO a e eraçao atannense
necessi a e em que nos e

d' de jd I roblema de Desportos, em isputa e )0-tramos e reso ver o p C did
.

? go da tabela do ampeonato a
Sl erurglco Cidade, as valentes equipes do "

Serraria Delambert Iris F.C. e Avaí F,C.
O renhido prelio, a principie

Custa 12$000 a carrada, fraco, porém recrudescendo visi-

porém, rende muito mais. velmente nos últimos tempos de FRANCFORT, 26-·-0 di-
jogo, terminou com o empate de rirúveI "Hmdenburg» iniciou ho

FONE 1·100 2 x 2. je� mais uma viagem á America
- O score verificado entre os do Sul, tendo levantado vôo as

Os venci � segundos quadros foi o de 3 X 2 oito horas e quarenta e dois mi-

mentas em favor do Avaí F .C. nutos da noite com a lotação com-

VENDEM-SE duas casas no Arbitrou a partida principal pleta.
J P

A dos rY"\ jn iS· da tarde, o conhecido desportis- . .distrito «Ioão essoa-,
t-os da su- ta Alberto Moritz, que atuou a Abono prOVISOrlO a_osEstreito, com agua enca- I

d tnada, chacara, muitas arvo- prema côrte contento. emprega os pos ais-

res frutíferas etc. Onibus á
.

telegraflcos
porta e perto do quartel do RIO, 25-Na reunião de Campinas S. C. X

RIO, 27--A respeito da con-14. B. C. hoje da Comissão de Estatutos, An tta S. C.
cessão do abono provisorio aosEM FLORIANOPOLlS: as o deputado Barreto Pinto deíen-

d irosv dd L d N
..

h id d d S J agentes, aju antes, tesoureiros, e

I
casas no. 31 e 35 o argo deu a emenda eleva o para no- � visin a CI

'da
e � ão o-

3a' e 4a' classses, e condutoresGeneral Osorio e um terreno ve contos os vencimentos dos sé, disputaram II e amistosa os
d I d O t t dá Avenida Rio Branco, no. ministros da Côrte Suprema, de- quadro do Campinas S.C., local, Ce m� as TO I epafl amoenmol'nl'stOros18 t d f t '

b b I A' S C d di d orreios e e egra os,90, com me ros e ren e, cidindo, tam em, resta e ecer o e mta .., o Istnto. e
da Viação solicitou hoje ao da

por 30 de fundos.' preceito constitucional, referente «João PessôaJ>, que termmou
F da : f "b'

�
NO DISTRITO DE SACO aos vencimentos dos professores com o empate de 2 x 2 azen a in crmações so re S,' Fi

.

foi se lucionado o raso.DOS LIMõES uma casa e e demais membros do magisterio
terreno de 12 x 24. secundário e superior. O Corintians na Baía
Os interessados deverão Contra Sezões. Recuse substi-

entender-se com o proprieta- A LITERATURA, em con-

BArA, 27-0 Corintians I tutos 1
tos. crônicas e narrativas, assi-
nadas pelos mais ilustres nomes fez ôntem, á noite, nova exibiçãOJ--a-'--t-e-m---c-r-ã-!T1João Batbato
das letras comtemporaneas, bra- do seu esquadrão, em canchas

d.1::I toDistrito «João Pessôa.»
d baíanas, enfrentando o Ypirangasileiras e mundiais, é ofereci a aos

VENDE --SE leitores de em match-revanche.

a casa sita á rua VITOR Depois de uma partida bem
MEIRELES n. 15, com Vamos Lê.! disputada, venceu o quadro do

RiO. 27 -O Govêrno saneio-
bõas acomodações para pe Corintians pejo score de 2 x O.

d' b 'd'tnou o ecreto que a re o cre: 1 o

quena família. a nova revista editada pela S'
RIO 28 R I d d

. de 45 mil contos de réis, para o
A tratar com O seu pro- A. A NOITE, do Rio de Ja �

d -"
esu ta o" os )0-

pagamento do abono ao Iuncio-
prietario EDELGARDOWEN neiro, Publl'ca-se a's quintas-Iei gos realiza os ontem aqui. Ame-

I' 'bl' f d I t' f' d.

1 FI 1 S- C' na ismo pu ICO e era a e im o

DHAUSEN, no Largo 13 de raso Preço: 700 réis.
. nca - amengo -; ao ns-

Maio n. 7. ---- tovão 2-Botafogo-l; Vasco 2 ano.

Re I·g. a-'O Club Tupi,de Minas Oerais--I. ---------

Vdi· I
Sezões, Malaria, Maleitas � Bandeirantesen e-se Pilulal Medelrol

0r:de� Ter-
Co _ It

l�a Igreja Presbiteriana Inde·
uma venda possuindo va-Icelra de SãOl ,n�u as pendente, á rua Conselheiro Ma-

r�ado e abun.dante �to�k, Francisco de I
Medlc�s gra- fra, 23, reaJ}zar-se-á, no dia 27

Slt� á rua �plvak, no, dIstnto As�is . . tf� .,

do corre�te, as 1,0 hora:, u�a so-

"Joao Pessoall, EstreIto. .. EnVie diagnostico e indicações Iene reumão SOCial, promOVida pe-
O interessado áeverá se Durante os dias 2, 3 e 4 de a quem enviar síntómas, idade, Ia Classe dos Bandeirantes, em

entender com o proprieta· outubro proximo haverá na Igre- profissão, tratamento já seguido e que se farâ ouvir o festejado be
ri,) do, Café "São Pedro", á ja de São Francisco o tríduo pre- todos os detalhes possiveis com letrista conterrâneo sr. professor
rua Felipe Schmidt. paratorio par'1 a festa de transito envelope selado. Caixa Postal Latrcio Caldeira de Andrar:Ja, sô-

I de Serafim do Porveredo. 2,398-Rio de Janeiro. bre o tema--Jesus c a Salvação.
ENDE-SE ,No dia 4, haverá. ás 7, horas,

V t• l'd d d S O
mISSa e comunhão ger.al; as 9 ho-na oc.a 1_ a e- o. ac
ras será celebrada missa canta-

dos Llm.oes. uma excc da com sermão ao Evangelbe e á
lente propr�edad� com ,í noite serão admitidos novos Ir
casas de n:sldencla; uma ca' - T 't n Qr leni.

f
A d

mao ercel os a .(1 ,

sa com negocIO, orno e

padaria e demais utensilios. UarreiaEstenso terreno contendo r

bôa agua, pastagens, pIan- A.rea
tações, chácaras, e abun-
dantes terras para lavoura. RIO, 25-Acha-se em pleno
Tudo por preço de ocasião. funcionamento a Jinha do tronco

O motivo da venda é ter sul do Correio Aéreo Militar Na
O proprietario de ausentar-se. vai, ligando o Rio de Janeiro ao

Informações com O sr. Jo- Rio Grande do Sul, com esca

vino Marciano Cardoso, no Ias intermediarias DOS divHsos Es
àistrito do Saco dos Limões. tados.

• ."

rdça como eu-sou o

mais forte de todos
os meus companhei-
ros, graças ao

"Tonico Infantil"
,.

LAB�RAUl LEITE
PR. \5 DE NOV.42-lo. RIO

Dr. Miguel
BI:>abaid

•

FERRO E AÇO A 8.Z8,t.
Desportiva

Alterações
nos altas
comandos

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

rio.

As importações de ferro e aço
como meteria prima e como arti

gos manufaturados. atingiram no

primeiro semestre do correr te

ano a 202.877 contos; e as de

maquinas, aparelhos e acessórios,
utensilios e ferramentas a 533,756

Redator-Actoll de Vasconcelos

Remo

contos.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
C)AF'E' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Outra
•

viagem
de "Hirden

burg"

PUulas Medeiros

para o abono

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

Expedítora Blumenauense
RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

./
,

I
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o "Belle Isle", conduzindo armas e muni
ções, está impossibilitado de aportar em nosso

�'�;I:�S�" rondando a'�I�E�:�105Vida ETA
costa catarinense? Dep. Abelardo Luz

v o v o

..... �. "",'_... '�-"" '\ , ..... .,_
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·

.m.•.....••..
:.

...••.....
, n··.·l.•.O".··�t.r-�,. ��:---;' .�\ -, .. n

[i"l j
.,

d.l:::J U �.j � _

\

AS

Realizou-se,oGtem, pela manhã,
na séde da S. B. Caixa dos Em
pregados do Comercio, a assem

bléia geral or dinaria que elegeu a

GENEBRA, 27 _ O Con-
nova diretoria do simpático Lira
Tenis Clube.

seiho da Sociedade das Na A eleição decorreu com vivo
ções resolveu, em sessão interesse e notada comparencia deprivada, conceder ao Brasil,
até 1940, o direito de voto

associados daquela prestigiosa agr'.!·

no :onselho e na assem-
miação recreativa.
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tario.
e opéa não membro do Instituto nas

to . :uggemann, dlt? -Aldo
Figura de escól na instrução U r

eleições de juizes da Côrte, Almeida; ?r�Jor-�r. Rlcarte de!
pública cataiinerrse, onde tem de- BERLIM, 26 -Toda a im- de conformidade com os es-

Frelta&; bJbhotecano-Ac,�h de
sempenhado altos cargos, jorna- prensa alemã coloca em evi I

tatutos desta. Vasc.onc�lo'; diretor desnortivo-c-
lista brilhante e parlamentar vigo- dencia O novo problema po- O relatorio propunha dei-

ClOVIS Yl:ga$. '" l
roso, o distinto aniversariante é lítico européu. O Deutsche xar ao cuidado da Assem- CO�lssao �e �mdlca1cla: d-s.

�ers?nalidade de relê.vo no c�na. flllgemo_ine Zeitung acentúa bléía decidir, pela maioria He�achto. �,beIro, Wanderley
no intelectual e político barriga- que a Italia deseja reiniciar de dois terços, si êsse Esta- JUnIor, Cid Campos.
verde. I relações cordiais com a Ingla- do podia tomar parte nas O HUMORISMO, nas mais

Associando-se ás homenagens terra. eleições, ao mesmo tempo espirituosas anedótas, historietas .:....

de que será alvo, A Gazeta fe- O 'Boersenzeitung escreve perante o Conselho e perante cómicas rara rir, é cultivado nas
licita-o. que a Inglaterra' mostra in- a assembléia. paginas de
OUTR05 PI9RTEm tenção de manter a suprema- O Conselho, depois de Vamos lêr! �

cia que em condições nor- modificar o relatoriu do co- a nova revista editada pela S. I

Dep. Idalecio flrruda mais e por outros meios mité dos juristas, decidiu con- A. A NOITE, do Rio de J'1-manteve na Europa durante ceder, provisoriamente, êsse neiro.

os ultimos 20 anos. O Voel- duplo direito de voto, até
kischer Beobachter diz que 11940, ao Brasil, ao japã i e

durante os ultimos mêses a á Alemanha.
Inglaterra, Crecia, Yugo-Sla-] _

via e Turquia uniram-se ain- O Fermento Medeiros é o pre-
da m;1is. ferido, porque é fermento de qua- RIO, 27 -- Ha muito a sub-

SERRARIA DELAM BERT tidade,1
secção da D. G. I. na Tijuca,

que são, incontestavelmente, as melhores. Da Capital da Republica, re- p
chefiada pelo investigador Per-

-:------------------.------
gressou, ont-m, a sra. Amélia Custa 12$000 a carrada, uramente minio Gaspar Gonçalves, andava

'�@ff��r�SSO Serraria Delambert Abraham, esposa do sr. João porém, rende muito mais. f t
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t
á procura de algumas mulheres
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anas IS aS que andavam naquele bairro Iur-_,. . I!I .it III C t 12$000 d Abra am, uo a to cornercro es-

1ue ln .e Ie·
' us a a carra a, FOne 1. OO tando (lOS estabelecimentos co-

CJi.IIHI6j�S' porém, rende muito mais. ta praça. LISBOA, 27 - Os circu- merciais e nas leiras-livres, peque ...l\;.a " FONE I 100 -Re"aressou, ôntem, da ltalia, I d d I bi d.

Wil/y Gruner os autorisa os ec aram pura'- nos o jétos e merca orias.
RIO, 27 - O sr. João de B'd" S

o sr. engenheiro Remo Corsini, mente fantasistas certas informa- Saindo em diligencia com os
Lacerda apresentou ao Conselho lU.YãD Regressou, ôntem, da Capital competente construtor civil.

ções propaladas por diversos pos- investigadore� ns. 20�1, 362, o

do Comercio Exterior uma indi- Federal, o sr. WiIIy Gruner, 5EHTE HOVA tus esponhóes gov�rllllmentals, 632, o chefe da refenda sub-
cação propondo a realização, no cantará para o povo proprietario do «Café Bubin.

A h f I que anunciavam gréves revolu- secção deteve as cinco mulhere�
Rio, em J 938-, de um grande -Chegaram, ôntem, de Rio

J I Cs a-seemd
estas o ar do sr. cionarias em Portugal e nas segui:::tt.s, conhecidas como Ia-

Congresso InteL_tual de Literatu- S. PAULO, 27 _ O De- de Janeiro, os jovens Natalio e Ode, ou�a eS
e 5ua exma. sra. colonias, a5sim como a toma- dras: Joana dos Santos, vulgo

ra, Filosofia e Historia, por !)c,,- partamento da Cultura da Prefei- Antonio dos Santos, filhos do � Ite Areas
ouzba,

com � nas' da da cidade de Portalegre pe- «Madame Machado»; Felisber-
sião da exposição Pan·f\merica- tUla de São Paulo prestará dr. Batista Santos. cimento de um ro usto garoto. los pretensos insurrectos, a que ta Andrade de Ulíveira, cogno-
na. O Govêrno solicitará ás na- no dia ] o. de outu�ro, no Tea. -Do Rio de Janeiro regres- ml55A

teriam aderido cinco novos regl- minada. «Belinha» Linda Gomes,
ções amigas que enviem repre- Iro Municipal, um espetaculo de sou, ôntem, o sr. Romeu Tej- mento!. Avelidll Siqueira f. Araci Alves.
sentantes, ao mesmo tempo que opera inteiramente gratis á popu- xeua. Quarta-feira, na Catedral Me- Esta ultima responde ainda a in�
o mini�tro ao Exterior convidará lação.

.

-O sr. João Abraham, do tropolitana, ás 7,30 horas, será querito sobre urna agressão e

intelectuais de renome no estra- Será -cantado o auarany, in- comercio' local e vereador á câ- celebrada uma missa em sufragio Dr. Pedro de Moura Ferro roubo de 65$, de que foi vi-
f;iro, principalmente, os literatos, cumbindo-se Bidú Sayão do prio- mara municipal regressou, ôntem, á alma do Ue. ceI. Nestor Rodri- Advogado lima um homem de, idade avan-

fil??,?!oséQ.!!��c�adores. cipal papel. de São Paulo. gues da Silva. Rua Trajano n. J (sobrado) çada.
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O dr. Claribalte Gaivão, Secretário da Segurança
Pública recebeu, ontem, do sr. Vicente Ráo, minístro da
Justiça, telegrama solicitando providências no sentido de
não ser permitido ao navio francês Belle Is/e entrar em
porto catarinense.

'

Assim sendo, o dr. Secretário da Segurança tele-
grafou � Policia Maritima de Sã() Francisco, deter�inando
o cumprimento do despacho daquele ministro o mesmo
f ' ,

;:ZCI1G,) para com os da Laguna, Itajai e Imbituba.
O Belle Is/e, que percorre a costa brasíleira.L,�e

gundo apurou a policia carioca-traz a seu bordo copio
S�' material bélico, estando o govêrno to-nando províden
elas {

" caracter perventivo, não permitindo quo entre em

portos brasileiros.

S, PAULO, 27 - Informam de Santos que os

agentes da empre�a de navegação espanhola -Ibarra-, que
tem sédc em Sevilha, comunicaram ás autoridades da Al
fande�a que, a partir da data da comunicação, deixam ele
aS�LIimr qualquer respossabílidade no tocante aos passa
geiros e cargas dos vapores Cabo de Santo Antonio Cabo
de .íão 7 óme e Cabo de Santo Agostinho em virtu'de de
se e reentrarem os mesmos, no momento, sob a direção de
:U... J os estranhos a tripulação normal sendo considera-

. . ,

GOS L�VIOS piratas.
A Alíandega de Santos telegrafou 'ás autoridades

lu.ler",i;;, solicitando instruções a respeito.
Acredita-se que será interditada a entrada dos re

f..!riC!/2S vapores no porto de Santos.
,O !?lario da Noite, afirma que se presume que a

cornu.ucaçao daqueles agentes, favoráveis aos. rebeldes,
tem fundamento no fito de estarem os três navios em

poder de elementos governistas.

Festeja hoje a passagem da
sua àata aniversaria natalícia- o
distinto parlamentar conterrâneo
sr. dr. Abelardo Luz, represen
tante catarinense na Câmara Fe
deral.

Muito relacionado e estimado

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira, 28 de Setembro de 1936

Atropela- Concedido
mer"\to Brasil

ao Lira Tenis
Clube

em nosso meio social e politico,
o ilustre aniversariante será alvo
de expressivas .homenagens.

Ontem, ás 1 7 horas, a menor

Dalva Schroeder, quando brinca
va na estrada de Barreiros, pro
ximo á sua residencia, foi atro
pelada por um automovel desta

O DIREITO DE VO'l'O
PARA AS ELEIÇÕES DA

CORTE DE HArA

N<:JO terá prático a bordo
o "Cabo Santo Antonio"

. ,S: PAULO, 27 - Informam de Santos que a Ca
pitanía de Portos baixou um aviso proíbido sob as penas
da ieí, que- quaisquer práticos maritirnos ttabalhem a bordo
do navio espanhol Cabo Santo Antonio que chegará ama-
nhã iquela cidade.

'

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar
cas fabricadas pelo MOINHO JOINVILLE,

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

praça.
Recebendo, em consequencia

do choque ligeiras escoriações, a

menor Dalva foi conduzida para

Deputado Barreiros Filho o Hospital de Caridade, nesta

capi'al, regressando, ônt em mes-

Assinala-se hoje a passagem mo, á residencia de seus pais,
do aniversario natalicio do nosso visto não serem gráves os feri
talentoso e digno conterrâneo sr. 1 mentes recebidos.professor Barreiros Filho, deputa-
do á Assembléia Legislativa do -P-o-II-·t-I·-c�a----Estado, de cuja Mesa é J. secre-

Faz anos hoje a menina Neusa,
filha do sr.joi'\o Barcilos, empre
gado no comercio.

Seguiu ôntem, para Lages o

sr. deputado lndalecio Arruda,
lider classista na Assembléia Le
gislativa.

Sra. João .flbralzam
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