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ào zpubllco e o gouerna-
poulisto

LI

RIO, I- Apósafi mane ..

i:1ras que se' realizam nQ

segunda Região rllilítar, ha
verá um grande banquete na cidade de Taubaté, no qual esta
rão pres":;n'ies os srslII presidente Getu6io Vatrgas, gUHlernadar

---_--=.,......iiBa!!. paulista Armando Sales e gel1eral João Gomes Ribeiro, míllisira
�a GuerrCa O banquete será realizado amanhã pai" itiliclativa do general AI
P1lflH!"ico de Moura e elft homel18gem ao presidente da Repu,biica e ao gover
l1adur de São Paulo.
I

àor

Fechada a L\.I.B.
de Alagôas
��CEIO' 30�O govfuno, d�endo-� senhor de doc� �������������������������������������������

nentação provando as atividades subversivas do Integralismo, man- A VOZ 00 POVO -- Sem quaisquer ligações politicas.
�ou fechar todos os nuclecs da A.LB. existentes no Estado.

Proprietario e Diretor Responsavel ...JAIRO CALL_ADO
------

IIII Plorianopolis, Quinta-feira, 1'. de Outubro de 1936 I NUMt:HO 622

AS
ANO

CHES"A
'Abdicará o Notas & tátoslõbrlgatoríeda-Negus? ������� de do I-tino

E' o generaltssi- LONDRES, 30- Os meios Continúa Nacional
mo dos Exércitos politicos não consideram improva- a se r u rn

N
.

1
' " d"ac i o n a li stas veis os rumores re ativos a uma e rra o

RIO 30 S bi _

I)A"RI� iO-Em d cr
c d proxima abdicação do Negus de- Criticando a medida da polícia ca- � - - ,u lU a rançao do

I..J. - � ec eco e -

tarí f t d
,-

h
� d t G t 1 V, , , )

,

d d '- '

IA d
' armense e e uan o a. prísao, a me- presl eu e eu 10 argas o pro-

ontem a Junta nacional oe Bur- pOIS a ecisao mg eS1 e retirar
d d' d' Int I' t "

d b
. .

J-I'I d d f, ses. e um a voga o m egra IS a. [éto tornar. o o nzatono o InO
(I,)S nomeou o Qeneral Franco o �eu consu a o e gore e a a :r-

por desrespeito ás leis do país disse N' I bO I
.

dn
,�"' _ d 'I f'

.,

d
'

� .

• aCIOna nos esta e ecimentos e
chde do exercito espanhol e co- rnaçao os ClfCU os () iciais, e nz Câmara O deputado "barrlga-ver-. '- d

'

dI
, ;'

,
_

' ,

O '.s .. R J' , ,I" ensino e assOClaçoejj e ucativas o
mandante supremo das diversas g'lf, nao existe mais no este etio- ce sr. upp untor que aque e ges- ,

tropas nacionalistas que operam pe um govêrno com a autorida - to não o surpreenderia. se não, se pais.
, . d' id d b tratasse de um governo, desorganiza-

na Espanha FOI feita uma co- e constitui a, capaz e rece er
d d S t C t

' ..,

o como o e an a a arma .

municação dêssa nomeação aos armas. Vê-se logo que s. s. está divorciado
_

_ governo� estr�njeiros� O general Serraria Oelambert dos ,seus partídarios, porque. ,não. é
Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar Franco l,nspeclOnou ontem a pra- POSSIVe! que ,os, seus correlígíonartos

cas fabricadas pelo MOINHO ]OINVILLE, ça de Toledo, entregando nessa Custa 12$000 a carrada aprovando dlar�amente as c�ntas pres-
'- d -d d S

'

de mui
' tadas pelo governador Nereu Ramos. '

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

ocasiao a cruz) a or em e an porem, ren e muito mais. estivessem apoiando o "errado", fFertlando ao defensor do Alcazar, conclue-se daí. que o sr, Rupp Tu- , .

que são, incontestavelmente, as melhores. coronel Mostardo. FONE 1.100 nior continúa a ser na politica catarí- RI��30-0 ,S�penorA Tri-
-_..

nense um uerrado" ••• bunal Lleltoral, decidindo sobre a

O
II "1

t d R b 16
validade das eleições durante a

, P' resUlen e a epU Ica Laxante �B�::::��ambur_ :!T::i�u:o�:�:!oadiu,��:r:iei::
��������������������������.�' guez do �ede�os. rn�em caso de con�daçõ�,veri-

vaí falar á Nação o Brasil ��:�;:�:eramli-
L.UCROU DE RENDA

-

PARA
DO

,;,� APLICAC.nO
F

OTA'LOGO

, RIO, 30-Continuam as conferencias entre os próceres
politico do govêrno e da oposição sobre as primeiras demarches pa
ra a solução pacilica do problema da fulura sucessão presidencial.

Pretend.::u-ce que a estada no Rio do sr. Jdio de Mesqui
ta F& o se relac' \Jae com essas demore he3. O sr. Mesquita tem vi
sitado diariamente a Câmara, entretendo palestra com os lideres da
maioria e da minoria inclusive com os deputados das duas corren

tes políticas de São Paulo, S. s., conferenciou hoje demorodamen
te com o sr, Áitur Bern3.rd s, As eleições na

vigencia do
estado-de-

S. excia.
govêrno

definirá a posiÇão do
em face da sucessão
pres idenc ia I

RIO, 30-0 Brasil vai pa- O Ch f d S d I.

'1 e e a ecção o m-
gar menos CinCO mi contos aos

d R d E df A.... I imedi posto e en a neste sta o,ranceses. oão os ucros une Ia' id ib
.

dê
t t' , convi a aos contn umtes esse
os que era o nosso pais com a "

,

b d d - Imposto, CUJO pagamento esta sen-
que ra o pa rao OUlO. do efetuado em quótas a reali-
A Serraria Nappi zarem .o pagamento até amanhã.

avisa á sua distinta fregue- dia 2. data do vencimento, achan
zia que se vê obrigado a do-se na Allandega as guias cO.TI

elevar o preço da lenha pa- petentes.
ra 12$000 a carrada, de l: ----- ----

de outubro em diante. A&sucar da Baunilha Mldlírol
Para cremes, tortas, sorvetes e

licor('s, não tem rival.

RIO, 30 - Ouvimos nos corredores da Câmara que as altas patentes do Exército e da Armada preten..

dem realizar um grande banquete em homenagem ao presidente Getulio Vargas.
A�uncia-,se que o president� da Republic�. �ronunciará �mportante discurso, per oc�sião dêsse banquete.
Nesse d;gcurso o sr. Getuho Vargas deflmra a sua pOSição de chefe do Estado e�n face do problema de

s'lcessão presidencial. Francisco Nappi
-----------""""""'''''''''''''------------------'-------------------------.-_ .._'--

"O Exercito e $i Marinha estão e estarão prontos para, a qualque,r
defender as ins\ítuições",·" Declara, em nota oficial,
da Guerra distribuiu a seguin O min istro da Guerra

,

RIO, 30 - o ministro
te nota oficial á imprclJsa:

«Espiritos ma!cvolos, afeitos á intriga, procuram por
todos os meios ao seu alcance, desorientar a opinião na

cional com os mais desencontrados boatos. Entre esses,
ha um, porém, que, dizendo respeito á honorabilidade de
gCl1trais do Exército,' ('eve ser clara e positivamente des
mentido.

Atualmente nenhum general faz conluios nem concha-

tuições, e qualquer afirmativa de que nas forças armadas
se prepara um movimento para implantação da ditadura
militar, é falsa.

O Exército e, temos certeza, tambem a nossa gloriosa
"Nenhum gene r�ll faz con I u ios, Marinha de Guerra, estão e estarão prontos para, a qual

quer momento, defender as instituições.
nem conchavos para a per- Esta declaração perentoria que aqui faço torn011-Se

_ d"
necI.:ssaria para matar as especulações e tambem os pre-tu rbaçao da or em textos para a perturbação da ordem pública. (a.) General

vos para perturbação da ordem atentando contra as insti .. João Gomes».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3.000 mortos
- Um lance

.
. "

,. I Empresa Constutora Universal Ltda. cornuniaLIS�OA, 30 -- O �orrespondente do «.Sec.ulo», na Famintos e quast nus numer�sos fugttivos aos seus prestamista e ao público em geral, qe
fr�nte do no Gua?arr��a I�formou que,,'?s leais tiveram 3 chegam a M ad r-id mudou sua Agencia para a rua Felipe Sehmidt no. 2. SI:-'
mil mortos e 2 mil pnslOne,lfOs nas sec .§'o.es que se empe MADRID. 30--Númeloso� habitantes fugindo aos horm- brado.nharam �ar.a a tomada de foledo. Acredl�a-sa que. 0_8 re-

res da guerra civil chegaram a Madrid. A maior parte deles ne- Edificio «Curso Milton»
bcldes s� tiveram 6 mortos, �ntre .

os quais um capitão. cessitou de mais dI' três dias para realizar a viagem que fizeramDIz que a coluna de Castejon fez um ata9ue fron-
em parte á pé pctra chegaram ás linhas Íeg distas. Depr)is. ostal a Tol�d.o, ao mes.no tempo que as. de Asenc.1O e Bar- caminhões transportaram-nos para a capital, 0.5 regiados olerero�_presÍlgl�vam p�los flan�os ..Depo�s de obr�gc.rem os ciam em sua chegada a Madrid u.n aspecto [arnentavel, sofrendoavroes legais a fugir os legíonarios atacararr.t, gritando. A fome, e alguns tão pobremente vestidos que estavam quasi nús. Ac�uva de aç? das me�r�lhadoras brancas obrigou os gover- municipalidade e as organizações dos partidos da esquerda orga-

nistas a fugirem preclpltad�mente.
. ., nizararn Ioga varies abrigos pétra os infelizes. Não podem dar IParece q�e os Ieg�listas Julgaram poder resistir, es- nenhuma indicação sobre a atual situação militar nos setores que I

cudados no recinto da cidade. Mas, em dado momento
estavam em mãos dos rebeldes quando os deixaram,os cadetes saíram do Alcazar e lançaram um violento

ataque, dando gritos de vitória e descarregando as metra
lhadoras, os fuzís e os revólvers sobre o inimigo.Esta atitude precipitou a vitória.

S. Fl�.L\NCISCO DE PAULA, 30 - No quin..)distrito deste municipc, em um capão, próximo da casa <Pfinado Roldão Carvalho, fóram encontrados ossos humanos, p:A militarisaçao das milícias I daços de roupa e uma bota, restos que escaparam: acão lo
popu Ia res fo?o e pelos quais poude ser id�tificada a vítima de um barba'oI

cnrne, perpetrado para roubar e já quasi desvendado pela poi-MADRID. 30-Predoolina a impressão de que os governis-I cia local.
tas se encaminham lenta mas seguramente para a militarisação das A vítima é o cidadão Are! Najar. de nacioilalit1ade siru,milícias pnpulares, O desejo de numerosas organisações da Frente qu� rnascateava n -sta região e que, segu'ldo os jornais dessa capiPopular de ver as tropas legais sob as ordens de um comando tal, ba �cêrca de cinco mesês, dali partira com destino á 'Jacauaunico torna-se cada vez mais uma necessidade. A militarisação tor- ria e Bom Jesu·, de onde deu noticias a05 seus parentes. na4anaria os milicianos sol.ldos regull�'�S, uj netid 1S ao r gôr da dis- rnais se sabendo posteriormente, a não ser, agora, que a poli� aciplina e ao código militar.

, d ste município vem de descobrir o seu assassinio no logar ilci�areferido, quando se achava de pouso na dita casa, ha cêrca de"O herOismo dos defensO-'dois ou três mesês, ao regressar de Bom Jesus, tendo os auto.res de Alc.8.. zar. redime a r:s: para encobrir 'u crime, procurou incendiar o cadáver �a,ESOarlha VItima.
. \

•

E�te fáto Cd11SOU sensação no seio da população local que
íBERLIM, 30 - A Íibertação dos delensores do Alcazar acampa ha, com vivo interesse, as diligencias do c!e1egado de'foi acolhida com grande satisfação em toria a Álemanha, os quais policia. capitão Pradelino PlUX, que, � nação conjunta com o subdurante mais de dois mêses seguidos com grande heroismo re· delegado ?0 ..5ê>. dí,trito, sr , Neco IVÍ'lrques, já efetuou a prisãosistiram ao dos marxistas. A noticia da captura de Toledo pelas de do:s mui iados.

, (tropas nacionalistas está sendo objéto de vivos comentarias dos jornais alemães. os quais a isinalam que o heroismo dos defensores do
Alcazar redime a Espanha das manchas que possam existir no no
me espanhol pelas crueldades das massas extraviadas por propa'lganda extranhas.

.

_
. I As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia Sl-MADRID, 30-0 pré'st�ente Manoel D. Azana saneio- tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen.no.u um decreto proclamando"propCledad� .

do Estado todas as pro- cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio fl�Upriedades pertencentes a pessoas que participaram ou cooperaram no nir OS seus serviços trabalhando atualmente sob a xícno-
I '1' d' h

ena
evan'e mI Itar e Jun o.

minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,

tiveram

A tornada de Toledo exercerá grande i n
fluencla moral e material sobre as populações entre essa cidade e Madrid

NA FRENTE DE TOLEDO, 30 - O enviado es
peclal do Diario de Lisbõa, telegrafa que o comandante
Castejou lhe informou que as forças governistas deixa
ram no campo mais de 300 mortos e um grande material
de guerra.

Tambern afirmou que a rendição de Toledo exer
cerá grande influencia moral e material sobre as pooula--'

ções que estão entre Toledo e Madrid. dizendo: -podem
ser ocupados, imediatamente, 30 quilornetros em direção
a Madrid. Estou convencido de que só hauerã combates
ás portas da capital. pois o terreno da província de To
ledo é plano e de facil acesso. Depois, proximo a Getafe,
é levemente ondulado. A aviação nacíonahsta ocupar- se-á
com Getafe, Em seguída, restará Madrid, cidade que] passará dias amárgos.»

SAN SEBASTIAN. 30 - Notícias procedentes de
Bilbáo estabelecem que o governo de Madrid resolveu con
ceder ampla autonomia aos bascos, adotando procedimento identico ao que fez com os catalãs. afim de tentar
de vez terminar com insurreição basca.

AS sentenças de morte terão de agora em
diante apêlação Café e Restaurante

BOM OlA
MADRID, 30 - O governo teria decidído que as

penas capitais pronunciadas pelos tribunais não senam
daqui em diante aplicaveis sem apêlação como aconkce atu
almente. As sentença de morte devem daqui em diante
ser examinadas, sendo esta a função do tribunal de cassa
ção, que poderia confirmar a sentença ou transmitir ao
governo uma opinião favoravel á comutação da pena.

Em Florianopolis é a casa onde
rnais barato come-se

Grande variedade nos
pratos

o governo de Madrid anuncia vitoria

MADRID, 30-Um comunicado oficial publicado hoje Visitem pois o Bom Diade tarde informa que na frente norte e noroeste as tropas legbais RUA J . p a NTO, 2 '7 Idominam a provincia das Asturias, concentrando suas forças 30 re

Oviedo, cuja cidade atélcam e!'!ergicamente. A impressão neste � iiiiiiliiiii Iiiiiili_;;;;;;;__iiiiiiiDõiíiiiiii_ii__iiiiiiiiiiiiiiiiiãiii __
setor é de ótimismo. Na frente central, em Sierra de Guadarra-
ma verificaram-se varias canhoneirofl sobre a ala esquerda deste se"
toro Na região de Navalperal as tropas, do governo de Madrid
apoiadas pela artilharia. repdiram brilhantemente um pelotão de
cavalaria marroquina. que deixou sobre o terreno sete mortos e
dois prisioneiros. Na frente do Tejo, no setor de Toledo. as
forças governis�as lutam em Olias e Bargas, repelindo os ataquesdo inimigo, que sofreu pesadas perdas, sem atingir seus objéti\'os.�;. n(ls�a aviacão ataca dicaúnenle algumas concenhações inimigas
'�m Terrijos � Maqued.l. I

Riscos para Bordados e
Pi ntu ras ..

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

Expedítora BlurrlenaUenseBARCELONA. 30 - O Tribunal popular. reunido abordo do navio-presidio «Uruguay» condenou á morte o coman.dante Esguin. o capitão Yusta e os tenente Rodrigues
.

e Gonza
es. Foi tambem condenado. fJorém, á prisão perpetua, o tenente
Trigueros.

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

e
herÓi�

E
Queimou o cadave'

Lenha domicilio

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidorexcelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade aopreço único de

RS. 10$000 A CARRADA.
A distinta freguezia será atend!da com apresteza pelos telefones. maior (

I

1341-,-1300�1088
FLORIANOPOLIS Sl\NTA CATARINA

Casa de IDiversões
FamiHares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕESFAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

I

Cohrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizadopelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao 'Vhpora Imperial país, neleencontrareIs grandes vantagens, confõrto, hanetisdade e ambiente seléta o que muito lhe agradará
Nos altos da Farmacia Popular, <i Praça 15de Nuvembro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Metriz:
Fíliaes ern:

Seoção (je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,jara terno!
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha 'para coser e serglr
Lã em novellos e meadas
'3abonetes e Perfumarias

. \Icolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositaríos dos afamados

Charutos eDANNEMANN.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas"Rite

FL.ORIANOPOL.I

FERRAGENS:

Blurnenau .Joinville Sao Francisco - Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç_o de

MACHINAS:
Machinas de oeneríctar madeira
Machinas para officinas mechanlcas
Machinas para laoeírus
Machinarios em geral para a lavoura: � ados,

grades, cultivadores, moinho etc.
I ocornoveís, Motores de esplosão, Mototes

electricos
Material em geral para transmlssõcs: j-:C" i

mancaes, correias de cõuro e lona
')leos e graxas lubriflcantes
Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 4r�ces-

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar G('ODYER
Material electrico em geral
"Carl Hoepcke" "Anna" e Max"
- Estaleiro 'Arataca"

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame 'de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras .

Bebidas nacionaes e extrangeiras
--------

I'-Iave�ação "Hoepcke"--vapores
r\/leria '

-� Fabrica de Gelo "'Rita Maria"

��{'N•••O.·---.- �iA �aleta
Atentae bem' � Aavogados. IDr. Ricardo

• � I A ·

M _I Gottsrnann��������������� fi cCaCtO (;
E h f d lini d H

.

• x-e c e
.

a c J'fiICIi o ospn

O te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

• Indórg Burkhardt e Proféssor

e t61 io de advogada á rua
Erwin Kreuter)

I Especlalisla em cIrurgia
Vísconoe 'Je Ouro Preto geral

Agelfcia Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 112

.,
n. 70. - Phone- 1277.-

I
•
•
ti
"
G

I
I"""'L"-...,,.;,��ii��� ---- - -�.:;;.--.� P.;ÓH�"�•••��.
.•••••••• -·e .o....oe••

Companhia�liança da Bahía"i :
FUNDÁADA EM 1870 G

Dr. A�:r�fllva R.

Seguros Terrestes e Maritimos i
Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil •

•

lortelo. proprlo., Ire. vezes
por lemana, IodaI a. segun
das, 'ter9S1 e lextas-felra.,

Forrnídaveis

ExtraQão com global de cr'ltal.

A maX.I •.r I� 11111... honestidade, poi., o. lar
III�:J �iü presa.nclado. pelo povo.

-- _:... �._-�--....---_ ..........-._.....,__-- -- ------__,

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

.\raranguá-Jaime Wendhausea
Anitapolis-Ambal Paes
l\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú-Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

Partos - Molestias de Joinvile':_Xa;ier Schenk
Senhoras e Curso de eSl <cialização em Lages-.. Hossanah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no LaD. de Laguna-fr�;lCisco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de cha2�1

.

• Diretor da MaternidadeJ jantiro Mafra -PC.&.liJilio Claudio
- Medico do Hospital E Nova Trsuto -JC'à9 José Archec C ,.." xecuta analises para eluci- O I. lia ("r�elhe1ro i\AafI"B, /35 (sobrado) \ �íxa Postal. '19 e d d reans--�s.': Matos

(Curso de especialização em ação e diagnosticas P t U
._

!LILi GAl::. t.. 1.ú83 E!\D.ll:.Ll::.G�AH('O ALLIAIV A � r oro nIi.':>-- Herminio MilelY molestias de senhoras) Rt'o doSI" .

id� - U --:"iCiSU es Melo
• Atende na Maternidade Deseja concerta o

São JOSé�J(jii Cos'a Vaz
• até ás 8 1 {2 da manhã seu rádio? Procure o

I. Francís�o.G�arnc� GoerreSea

: � �lr,�ai�er -I�����/:or��� �!'1 Bdo\lzon� á rua FeI.ipe ��ju{�����:vdrdãO !:�::
�

.
... L HIll t n. 20. que será ple- Tuba

-

J..... F". ���G••m.---- .-_-.------ ....._- namente satisfeito. - rao-,..,.� arace
... __ ....011. ... �_� ".

l-APrrAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES AE ,SUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM�1 935

9.000:000$000
.OOO:GOO$OOO
.792:553$358

14.16 I :966$549
2.717.044:063$157

4.280:552$970 •
Apentes, Sub-Agentes'" e Reguladores tIerAvarlaatlem��todo. �o.:Estado. I�'" �r�!lJii, no tit f.iGutlí e IH!I prln r.iPi �i0 praças es:ra.ngeiri,S.

Agentes em Fio riarropol i'S :

CamrJOS Lobo & Cía.

Escritórios ern Laguna e Itajaí
Sub-Agent·es er "'n B�urnenau e Lage�

!ndica:
�':�"",:·"l,''''''''''''_' .. a.:;:c·._._· ..__

alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
R.dalor�Seoretarlo:

Oslyn Costa

Colaboração
...

N!o aerá deooloiJo o oririnal
publicado Ou ndo.

O conwito exprea30 em artl

'0 de collaboração. mesmo soli:
citada. não implica em respon
sabilidade ou endôaso por parle
da Redafio.

Assinaturas
�o 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$00G
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI resgondencia, bem como

os valores relativos aos an...

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

Rldaçlo, Admnl.traçio
., Oficina.

RUA CONS. MAFRA, 51
FODe, 1.656

Caix 1 Postal, 110. _j_.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I
I Advogado

I RLrc! Trajano, n· 1 sobrado

1__Telephone n' 1548 .1
I . '-

Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

CONSULTORIO·��Rua Tra�
ano N. I e das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Ag.nl....corr••pond.nt••

Porto Alegre - Dr. AI"ol1io
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

.

I
,

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, lO (sob.

Fones 1631 • I

29�1
Médicos

Dr.,Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de crlan
çal e adultoa

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultorlo. Rua' João
Pinto tr 13

FONE-1595
R '1", Rt!�lüenCla: ua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

. LABOR.ATORIO :úE.
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E

. OLIVE RAe,

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZET�Florianopolis l-10-1936

mnrr

Uni e�iscpio da época das b �

Diam�nies n�lS arefias de J��qu�tini1i��Dt
i1hac C] SHCan\pamento dos g'1�"'1?nl1n,V";;���f"Gs.
Dinheiro a do: só notas de �OOSOOO para

" " "ext di
- "" . �

�cima-A tasca e a ex ra rçao C.�H, �!aa sau-
dadas a tiros-Expulso para G ão Mogol. ..

{

ar.

«�uié feia e casadil,aqui ni\o!

Moça bonita, é a'lui mesmo!»

�

,

D�. Miguel
Bf:>abaid

Vende-se CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint�, ) 3

1 elefone. 1595

--- ------

5

Plf�EMIOS MENSAIS

UMA CASA PARA VOCÊ
COOPERI\ÇAO CAPITALIZAÇÃO

Ia

VE',NOE--SEf: a casa fita á rua VITOR
1 MEIRELES n. 15, C0111

bôas acomodações para pe
: quena família.

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

VENDEM"SE duas casas no

� distrito «João Pessõa-,
ro Estreito, com agua. enca-
nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco, no.

90, com 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS UMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Batbato
Distrito «João Pessôa. »

� �\lerJdc-se uma bem mon�ad,a
� VI ALFAIATARIA no distri
,

to de João Pessôa (Estreito).
Mdhor�s informações nesta re-

dação.

CAIÇARA-(setembro)--As' A lavra 'I J' '�''J�i· '"' aro ..

arenosas margens do rio Jequíti- Aquela gente de todas as pro- d0 .. -v i (ja ca ra
nhonha, na altura da praia de Ca- cedencias, paulistas, mineiros, go-
p: linga, transformaram-se ultima- íanos, sirios, judeus et cate! va Não faltam na povoação gene-Irr. nte num ponto de imensa atra- vive em ranchos de folhas de ros alimentícios, convergindo para
ção para (l g�nte garimpeira,mercê palmeira catolé, ou de sapé, ou a iui, diacia nente, dezenas de
da descoberta de uma gr'lnde la- quando muito em barracões de ouares c «regados de tudo o que
vra de di imantes, Constituiu-se lona que por milagre se conser- , .

de necessano e mesmo e super-as..m, .; beira do rio secularmente vam de pé. Ha promis cuidade íluo. Ot->ulen\.:la na rniseria tal a
fcirT:OSO na Historia do Brasil, uma entre todos os habitantes, qual- situação desta gente. O dinheiro
espécie de: povoado de ernergen- quer que seja o sexo ou idade. anela a rodo, e,n mãos de qual
c a, que já conta com varies mi- Tudo é feito ás pressas e nos

quer creança ou pé rapado. QuaII '''ces de habitantes, garimpeiros menores objétos n ita-se a vibra-
1 que só notas de 100$000 pa

e suas Lmilias, e onÍe :'ê vive a ção desordenada de mãos que, a Ci na, s nd) enorme a falta de
vida agitada e, feb{i�itao;.dos �a- t.em m.ais o que fazer. De fáto, troco. Pl'escllciamo, um fáto in
çadores de diamantes. �,assl:n (e preciso puxar �elo trabalho" teressante. Um garimpeiro, ha j<i
como um eplsodlO redivivo ao I ac..mpanhar a carreira d,JS outros' vários dias havia enterrado no

tempo das ban�eiréls que tra; toda especie de corrida ar:,wmentis- mato pr(íxi�o, réis 3.500$000,
a sua velha am:nação e a sede de t� de o�tro w;nero. Nmguern 9uer com medo de que os roubassem.
fortuna ao ambiente pacato, tran- ficar atrás. E a eterna ambição POIS bem in io desenterrar o b»
quilo e laborioso do interior mi- humana, desenfreiando-�e aqui, lo, na nossa presença, encontrou
Dt,HO. como alhures., Aprox,lma-se o

as notas completamente roídas ISerÍa interessante descrever pa- tempo ,das chuvas, e ficando a pelo cupim.
Ia os leitores os aspéctos caracte- lavra situada bem ,na barra do Ápezar de tudo, porém,

im-I Angelo
Mil La PCI�ta liCia.risticos dessa pequena sociedade, cargo de Ca�e�lnga, qualquer pera aqui entre todos uma confi-

que vive a luta insana e dourada
enx1lr,ra, daI! destr"um"a c:>mpletame.n�e I anca verd,adeiramente admiravel.ld 'b d d h' . J

EDIFICIO LA PORTA FLORiANOPOLISos aes fava ores o nosso ln o traba no !-enosame'1te teuo. I Vêm-se uartidas de mais de Iterland. Organizámos, por isso, Houve um fáto curioso, que se l30:000$000 de pedras passarern :

'

-._lII�;:;.\";:;;i'';�'''''''__ .11
uma caravana que se dirigiu á pas60� ,COTJÔSCO e que bem ,retraIa de mão em mão, dados garim- r

-,---------------.--

ipraia �e Capetinga, á busca de o cspinto dessa gente. Tivemos peiros para a dos compradores ������������� ......-",,'".':"""''''''''''"''m.''''',.,.,.� �mprescoes. que procurar durante varras ho-
para avaliação e nunca se regis- ii li

A Chegad a ras, mesmo pegando terra um ta um incidente desagradavel. A J
"

, A I ô Is." F: I O ri anopó u S-Gente de bota, aqui não!
cavalo morto �o acamparnent,o. De roubo, só tivemos noticia O ••••

,
jl lavra, Situada lU praia, a de um.

----------------.

Aqui Hão. d J J-Gente de barba, aqUI não! po�('�s metros as aguas o e- O criminoso quasi foi linchadoqUlbnllOnha, m.ede. un� ,100 me- pelos cOlr,Danheiros, sendo salvo,Aqui não! d d
F 1 d

tros e compflmenlO, alcançan o
a"enas graças a' intervenção do Ioi com essas exc amações, a I f
t'

bem, a guns po,nto�, a uma pro,un- J'uiz de paz de Caiçara, que che-velha praxe, que nos rece eram as d J O P Id
.

,.. I,da e oe I metros. ,or aI se
gou na hora H.centenas e centenas e guimpel- .I 1 J Ih d

I poce ca.cu ar qua,ntos mi ares e Na impossibilidade de ser fei-ras, que trabalham na aVIa por I J d " dtone a.lJas, e are�a, �e ras, etc." ta J'ustiça completa, á moda daestas para6ens. Seguiu-se a tasca 1 f d '

em no�sa homenagem, e dezenas que �e a oram
. ret.lr� as, at� terra, foi o delinquente submeti- .A

d
ser a,cançada a ng,ulsslm,a cama do á exlradic,ão para o lado dde tiros foram dispara os para o d d Ih d f Rua Felipe Schrni ta e ca,scô o lama�tI ero, o

oposto do rio, no lnunicipio de
qua,l. vai s�?do en;'Pllhado na, Grão Mogol, isto tudo em meio �iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiP!iiiiiiiiiiiiii__,;;:""""""",ZDm;&,.";;;,,,,ü.ii,"""""'_"�,."..",..,,,,,_..,.._...,,,;!
pral� em palOes. Dal o casc.�- ; a uma formidavel atoarda de

,_.lho e dese�gomado, des.canjl- berros" tiros e outros barulhos I ',�O••�"�:=============---=--����:
cadr, relmado, rebmxr:.dr;, menores. •

Essas jo«:osas exclamações se lavado e apurado. Restam, I.

M �' �I',".'.',dirigem ao elemento femin�no de entã.o, no fun�o das batei.íls, só Oua r do a pa - � 'U t'�,:' Ui"110ssa caravana, que f!ra assim sau- as mformaçoes e os cobiçados G ' '" .

dada com a gentil irreverencia da- diamantes. r ece urna fi,
" ti"quele povo. Do fundo das catas O trabalho de desmonte e trans- eS re a G

e dns lavadeiras erguiam-se. vi�as,
I �ort� de terra, pedra e cascalhos G

cantos e exclamações entuslastIcas e feito pelos camaradas, que Quando se ouve um tiro par- O
em honra dos visitantes. gaoha:n de 1 $000 a 2$000 com tido de uma lavadeira, logo acor-

Está patente aos nossos leitores, baia em carumbés (pequenas rem dezenas de compradores pa
aS5im. um traço caracteristico da gamelas) de madeIra. ra avaliar a olho, o valor da
CUTIosa aglomeração: a alegria, a O serviço de esgotamento da estrela que o tiro anunciou. A

irreverencia, o gosto pelo canto. agua filtrada do rio, tr�bâ.lho pe- oferta 'iencedora é liquidade ime
Aliás, esses pendores alacres não noso, é feito, noite e dia, por um diatamente.
5áem assim tão barato. Os garim- cano de ferro com I;'mbolo, cujos Mais de 200:000$000 de
peiros costumam saudar o apare.. proprietarios tem àireito a uma diamantes já foram assim nego
cimento de uma pedra mais valio- joia de 50$000 e uma menes- ciados, estimando-se o total da
5a com um tiroteio sem fim. para tI a, 011 seja uma bateiáda de lavra uns 2.000$000.
o ar, está c1aro.Calcu:a-se em oito cascalho de presente. I Muito resta ainda para traba- �
contos o valor das munições e da lhar, não ha duvida. Já foram W

d Fermento Meda'ros
Polvora ·J·á gastas em poucos ias, extraídos uns 4.000 qUIlates ePata doces e bolos é o melhor.devido ás ruidosas demonstrações calcula-se que ainda restam por
de alegria dos descobridores de

VENDE--SE apurar r.;ais de 10,OOú quilates
diamantes. Ha nOItes, quando uma na totalidade do Saco de diamante. A maior gema es-

maré de sorte envolve os garimpos, dos Limões, uma exce traída foi de 23 grãos, ou se-

que o silencio como que é vareja- lente propriedade com Cí jam 5 quilates e 3:4.
do pelu pipocar intermitente de casas de n,sidencia; uma ca·

dezena$ e dezenas de baJas e bom- sa com negocio, fôrno de
'�' bas de todas as qualidades. padaiia e demais utensil1os.

Este'nso terreno contendo
bôa agua, pastagens, plan

uma venda possuindo va- tações, chácaras. e abun-
ríado e abundante stock,

. dantes terras para lavoura.
sita á rua Spivak, no distrito Tudo por preço de ocasião.
"João Pessôa", Estreito. O mutivo da venda é ter
O interess�do deverá se o proprietario de ausentar-se.

entender com o

proprietd'l Informações com o sr. Jo
ri,) do Café "São Pedro", á vino Marciano Cardoso, no

rua Felipe Schmidt. àistrito do Saco dos_Limões.

ECONOMIA

Novo plano proletario da

"Carteira ProvisoR1Ia do
Lar�'

Autoriza�a e legaliza�a pelo 6ov�rno f'e�2ral. ae ccõrõo com
o Ger. 24.503. àe 1934 (Carta Patente n, 9)

COUPONS para Bonificações dê CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (últimos

sábado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

11$000
22$000
44$000
55$000

Mensalídades

para uma casa de 5:000$000
» » »» 1 0;000$000
» » »» 20:000$000
» » »» 25:000$000

. ..... -
�

.. "';
,

;" �.

; rc1ça como eu-sou O 1
mais forte de todos
os meus companhei-

I

ros, graças ao :,1

, ClTonico.�I.n.�an�t,�r:'iJ,�,
""

�
-

..
' �,.:� �,' "'1'-" �

.

lAB�RAUL LEITE
R!iIiE" +Miib ri

PR. \SDE NQV.42-lo.gI0
: -

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente, depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLAl\IO, O CAPITAL NUNCA PRE-
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta": Diretor presidente
Rua do Rosario, 1 09-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

Brevemente será inaugurado nesta praça, ,ane
xo ao Bilhar Clube, um grande centro de dly�r
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perrelto
serviço de Restaurante} servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para FlcrianopoJis.

O bom Mutualismo, em que éissentam no, mundo moderno as

maiores organizações de classe� e que ,da ao pobre, sem hu

milhação, o que a luta em �ocledade Inc. recusa, - êsse é a

base e a razão do grande ,exlÍo e populandade da «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegueite, em me

moria e diga alto por toda a parte: A C[�EDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREOlTO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CRE
DITO !\nUTfUO ��ir�EDIAL.

protege as classes pobres!

Todos, pois, devenl coo(Jerar
bem de todos

para o

---- o--------

"

m

IS mo

Faca a sua inscaiçao hoje mesmo

1$000 apenas para cada sorteio

V. S. não deve v.acHai� l.Jm só instante!

RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j .

,

,
I

)

\
I

•

E,

,

�

INTERVENC,
------j7-----------------

FEDER ------

Prêsos os 14 vereadores que �3e solida
rizaram corn o sr. Pedro Ernesto

caprtao Joao Alber

RIO, 30-Quando da passagem da data natalicia do ligionarios da Câmara Municipal. I
dr. Pedro Ernesto, os vereadores Rocha Leão, Edgard Ro- Seguindo identica atitude do senador pelo Distrito I[ ditava que providências enérgicas iriam, por certo,
mero. Fernandes Dantes, Ruy de Almeida, César Leite, Federal, o sr. Julio Novaes, teceu, na Câmara, outras lou- tomadas pelo govêrno contra os signatarios de tal d

Jaime Araujo, Clapp filho, Adauto Reis, Floriano de Góes, vaminhas ao sr. Pedro Ernesto e aos vereadores signa- mente.

José Lobo, [ansen Müller, Caldeira Alvarenga, Moura No- tarios da moção, provocando, por sinál, um tumulto deter- Essas providências Se concretizaram hoje com a

bre e Frederico Trotta apresentaram, na Câmara Munlci- minado por apartes consecutivos, ora do sr. Adalberto são de todos aqueles vereadores, efetuada minutos a

pal, uma moção de solidariedade politica e de admiração Corrêa, óra do sr. Amaral Peixoto. O primeiro destes, a do início das sessões da Câmara Municipal, que, c

pessoal ao chefe do Partido Autonomista. certa altura, declarou mesmo que aquela moção era um cor.sequcncia. não poude funcionar por falta !ile nún:l
No mesmo dia, no Senado, o sr. [ones Rocha, lendo achincalhe ao presidente da República, por isso que cn- A' tardinha, os vereadores prêsos, depois de OUVI

essa moção e tecendo sobre ela considerações, exaltou os deusava a uma pessôa prêsa como comunista por ordem foram postos em liberdade.
sentimentos que êsse documento refletia e terminou solida- do chefe da Nação.

.

Nos meios politicos, principalmente na ::::âm;\ra
rizando-se com o gésto dos seus antigos colegas e corre- E - acrescentou o representar!te riograndense-acre- Deputad

__

os. onde a noticia dessa prisão ecoou j,á �o f

G
da sessao, este outro capitulo da politica do Distrito

ET deral em tido como indice seguro de que, efetivamc
.

"

não tardará a se confirmar a noticia que circula, ha. l
���������������������������������� Ide que será decretada a intervencão federal no �tS

V O.z D o- p O V O Federal, sendo nomeado para interventor o capitão J
Alberto ou o major Roberto Carneiro de Mendonça.

Nossa Vida
ANIVERSARI05

Dr. Mileto Tavares
Regista-se na data de hoje, o I

aniversario natalicio do distinto [magistrado patricio sr. dr. Mile-
to Tavar,e.s da �u?ha Melo, ilus- G inás iDtrado JUIZ de Direito da 2a' vara
da comarca da capital.

S. s., além de destacado cul
tor das letras jurídicas, é cava

lheiro fino, disfrutando geral esti
ma e admiraçõo nos nossos meios
SOClaIS.

FLORIANOPOLlS, Quinta-feira, 1'. de Outubro de 1936
As farinhas

CARTAZES jJ
.

de O·· "Cruzeiro", Surpresa" e "Bôa Vista'

DO DIA'
UIZ e ireito �o tv�OINr:� ]0INVILLE, pelos,cu�dados, dispensad,

REX IMPEDIAL' I _ de Bo rtl Re .. sua elaboração, na qyal entram somente trigos escolhi
e "

,

,Simu ta devem ser éilS prefendas.
neamente, em sessões as 7 e 8130 ti 8'"0 ---------,----------------1

horas e ás 5 e 7,30 horas, um

Resultado das terceiras provas: filme de grande
.

sucesso-fi ba-
2a. SF.'RIE: - Português: tuta da alegria.

Alda Ramos Wendhausen Au� ROYAL, ás 7,30 horas, Na
rora Rotolo e Carmen Ho;n Caro moradeira profissional, com

valho; Ginger Rogers.
Matematica. Alda R. Wen- CINE ODEON, ás 5,6,3[4

dhauren, Edila Truppel, Ozéa e 8,30 horas, em sessões popula- SERRARIA DELAM BERT
Oliveira e Zilma Nogueira Ca- res-Honesto saltedor e mais

bral; um Complemento nacional.

Geografia: Edila Truppel, CAFE' BOM SO° NOTranscorre hoje o aniversario Helvétia Wildi, Ligia, Neguei- ..JAVAnatalicio do jovem Celso Vidal, R I R b ha �m?s .

e r�a 19gen ac,; Praça 15 de Novembrohabil gráfico deste diario, H t Ed I T I OIS ortü: , I a ruppei, zea Antonio Paschoal
fAZEm BN05 H01E Oliveira, Zilma Nogueira Ca-

a exma. sra. d. Ada Ferraz, bral e Helvétia Wildi;
esposa do sr, Armando Ferraz, Ciência: Alda Ramos Wen-
diretor do Banco de Credito dhausen, Edila Truppel, M. de Foi aprovado o concurso rea-

Agricola; Lourdes Nav. Haberbeck e Re- A Estação de Roma 2. R.O. Íizado na comarcade Tijucas, a

a exma. sra. d. Corina Vidal nate Müller; m. 25.4, kc. 11810, irradiará, 24 e 25 de julho último, para o

Lima, esposa do sr. José do Pa- Francês: Alda Ramos Wen- hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: provimento do cargo de Escrivão
trocinio Lima; dhausen, lageborg Sippel, M. de Anúncio em italiano,' espa� do Crime e f eitos da Fazenda

a exma. viuva Aurelia de Sena Lourdes N. Hilberbeck e Zilma nhól e português. na referida comarca e nomeado
Pereira; Cabral; Marcha Real e Giovinezza. para a respectiva serventia vita-

o sr. Luís Horn; Inglês: Alda Ramos Wen- Noticiário em italiano. licia Abt>l Avila dos Santos. em

o sr. Artur Tietzmann,in dus� dhausen, Ingeborg Sippe] e Irma Concerto sinfônico. vista das provas exibidos em
trial residente em Brusque. Riggenbach; Conferencia de S. E. Ralfae!e concurso.

HOl\JAD05
Desenho: Alice Gomes, Hil- Guariglia, R. Embaixador da lta-

Com a prendada senhorinha da .rAlascio e Irma Riggenbach; lia em Buenos Aires sôbre o te-

D
· II

hul dAurea Miranda contratou casa-
la. SE'RIE: - Portugues. ma: Giovanni da Procida.

Q
.

F R? Istrl UI ça-O e
menta o sr. Â�aní Leal de Mei- Cleuza Bott, Edite Ramos MoeI- Canções italianas cantadas por

U e re IS ica r i co •

reles, comerciario residente em Ilmann e Zulva.,a Loureiro da Luz; Victoria Angeloni. I---------------

M t t CI B COMPRAE BILHETES LOTERI-
Coqueiros. .

a ema tca. euza ,ott, Conversação sôbre um argumen� COS NO Salão COMERCIAL sementEdite Ramos Moellmann, Hilda to de atualidade
OUTRO_5 PARTEm

, Genovês, Irene Luz e Zulma Noticiaria em espanl-ól e por-
Rua (conselheiro Mafra N. 9

Seguiu para São Francisco a L. da Luz; tuguês. Edificio do Mercado) IS· d F'exma. esposa do sr. deputado, Geografia: Zulma Loureiro Marcha Real e Isiooinezza. �������[�OO���� pe a ecret�rla a az
Rogerio Viei.ca, il�stre, membro da Luz, Julia Cascais e Irene � Participaçáo � da e AD

..
,"icu Itu rada Assembléia Legislativa, Maria Luz; Sez_ões, Malaria, .

Maleitas ? � � :II

CHEBAm UI'-l5 História: M. José Salgado Pllulas MedelrOI � Pitinha Tavares Tie- � ,.. r.,

Do norte chegaram: Nicacio de Oliveira, Marília E. de os- O
-

� tzmann, participa aos � P: ,jecret�r�a dJ. Fazenda e ,Agnc�ltllra do �st
Heusi, Palmira Silva, Emilio veiro e Silva e Vanda Gruner: cangaço nar- � seus parentes e pessoas � a!raves da secçao competente, esta reallzando a dIstr

Ritzmann. Domingos Carreiras, Ciencia: Cleuza Bott, Edite desti no recru �� de relações e amiza-" çao de 50 sacos de sementes de mamona aos lavra
dr, Osmar Carneiro Ribeiro, José R. MoeUmann, Eduviges Boom,

-

� de de seus-pais, 0' nas- � 'l
interessados no culti vo da lucrativa pla�ta oleageno

Vieira, Rolf Neu, Maria Gorden hene M. Luz e Julia Cascais; desce � cimento de sua irmãsi- � , pc�t:o em ,b�eve, a alud.ida Secretaria fará, Íé'm

e Julio Schaia. Deseuho: Risoleta Andriani, ij nha Zílah. � dlstnbUlçao �� úÍ1m�s e s,eleclOnad�s sementes de algo
Zu]ma L. da Luz e Edl'te R. MACEIO' 29 _. "Corisco", o i ...............,.;;.,r. ...........................,�7.õi....T.ói"""i para o que Ja providencIOu na vll1da de 100 saCílS

P L Ild f
l1li1 �����__.��������

ar� aguna seguiram: e on- Moellmann. logar-tenente de "Lampeão", oito O Fermento Medeiros é o pre-
mesmas.

so BatIsta e sra. e Pedro Geno� «cabras» e uma mulher, assa]ta- ferido, porque é fermento de qua-
vez Neto. serraria Delam bert raM o sitio de «Impueira», no tidade,

Custa 12$000 a carrada, municipio de Pão de �ssucar. ------------

Sporém, rende muito mais. O saegento Lucas per1eguiu Associação U S P e n sFONE 1·1OO os bandidos, procu.ando envolve- CO n:-oe rc ia I �::1e
.Guarda ..chuvas e

los na passagem d1t Fazenda Ca .. FlorlanOpolls
roatá. Por sua V'f;Z o r:abo Salomé I �_sombrinhas acompanhado de soldados e seis R:alizar-s:-á no próximo dia lo estada � de 111 gMeilllra e

Para o Rio de Janeiro seguiu R. N O C E T I civis seguiu em perseguição dos 4 do corrente, ás 10 horas, na II
li I'f

cm.�
fi

10 jovem Jucí Faust:no da Silva. CONSERTO E REFORMÀ bandidos. Foram estes encontra- sédc social da Associação Co- 8Ja I e llfíjapeco
dos na Fazenda Nova, onde foi mercial de FlorianopoJi:; á rua

Procura e entrega a domicilio travado violento tiroteio. Os ban� Felip"! Schmidt, n. 8, uma reu-I O sr. Presidente da Republica .a�s.ínou deí
d:dos dispersaram! deixando suas nião de assembléia geral para a I suspendendo o cstado-de-guerra n:)5 mU11lClplOS de

FOne 1.348 montadas, sacos de gent;ros ali- qu�l são convidados todos os as-I e de Chape�ó, durante o dia 18 do c()�r,:_nte mê�" re�pRua Felipe Schmidt n. 33 menticios e outros objétos. sacIados. vamente, afim de serem realizadas elelçoes mUI1lClpals

Dep. Alvaro Catão
Ontem, transcorreu-se a passagem
da data aniversaria do destacado
engenheiro patrício, sr. dr. Alva
ro Catão, deputado á Assembléia
Legislativa do Estado.

CO'f
ração de
Jesus

onumenteFoi removído o Juiz de Direi
to, dr, Arno Pedro Hoe3chel,
da comarca de Concordia, para
a de Bom Retiro. erelne l

A Comissão PRO' MONUMENTO «t-IERCILlO L
tendo marcado o dia 12 de Outubro, ás 11 horas.
fazer a entrega do referido monumento ao POVO CA
NENSE, na pessôa do sr. Governador da cidade de FI

I nopolis, convida, para esse áto de reconheci;n.,ento ci

ifíi ,

a todas as Classes e .Associações em geral, e a t
�oncurso Iquantos, dentro e fóra do Estado, queiram prestar á

apravali «11 le benemerito estadista, o preito de sua admiração.
I Florianopolis, 29 de Setembro de 1936.

A Comissão.

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

Fone 1.100

Irradiação de
Roma

Cid Campos'
Henrique Fontes
Wanderley Junior
Carlos Corrêa
Antéro de Assis
Abílio Mafra
Pedro Cunhe.

Viajou Bntem, pelo Carl' Hoep�
cke, para a Capital da Republi�

A d f' "

ca, em goso e erIas, a 'senl1O�

linha Isabe] Secades, funcioual'ia
postal.

Ontem. viajou para a Capital
paulista. onde vai fixar residente
u estimado jovem conterrâneo Eu�
rico Couto, academico de direito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




