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REGaOES

as modificações
altos ccmand�s

nos

cíervtr-o de quatro dias
RIO, 2 - o ministro da Guerra determinou que os

oficiais ultimamente transferidos ou classificados em cor

pos ou serviços, subordinados ás 2a., 3a. e 5a. Regiões
Militares, respectivamente com jurisdição nos Estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catari-,
na, deverão recolher-se ás suas unidades ou estabeleci
mentes a que se destinam, dentro do prazo de quatro
dias.

E

Revista de
Educação

RIO-2-Conforme temos in- José Joaquim de Andrade e do
[ormado.vem sendo executado-pelo cargo de chefe do Estado-Maior
govêrno o rodizio de comissões de da ta. Regiào Militar, o coronel

oficiais-generais. Prosseguindo nos Mario José Pinto Guedes; e

seus átos de modificações nos al- Nomeando: comandante da 3a.
tos comandos, sabemos que deviam Região Militar, com jurisdição no

te:r sido assinados pelo presidente Estado do Rio Grande do Sul,
da Republica os seguintes decre- o general Emílio Lúcio Esteves;
tos: comandante da 5a. Brigada d,:

Exonerando: do comando da lnlanteria, com séde na cidade de
Policia �Ailitar, o general Emilio Santa Maria, o general José Joa
Lucio Esteves; do comando da quim de Andrade; e comandante
Ia. Bligada de [nfanteria,o general da Policia Militar,o coronel Mario

Jos� Pinto Guedes.
Notas & fátos o coronel Heitor Augusto Bor�
����������.�� ges, do l: R.1. assumirá, interina

mente, o comando da I a.Brigada
de lnlanteria.

Sabemos tambem que o coro

nel Alcides de Mendonça Lima
Consta que se apresentou ôntem, Filho, que vem chefiando a Ia.

ao comando da Força Pública o "ma·

ior" Dommgos Rocha. "bravo" com- Secção do E.M.E., será nomeado
O ânseio de liberdade é Aristides Antonio da V(+ Cecilia não se encontrava batente. cujos conhecimentos de tá- chefe do gabinete do comandante

peculiar aos homens, que en .. ga,-condenado á pena ma-
no momento, em casa, estan- tíca militar impressionaram os habi- da 3a. Região.

contram na desenvoltura dos xima _ pelo crime de rou- do esta entregue a guarda de tantes do morro da Fumaça. Á' última hora, tivemos iníor-
.

t é sua esposa Aqui. na capital, s, s, já deu pro- d h I L
.

seus rnovnnen os e g stos, bo, presidiaria da Peniteu-' vas do seu espírito guerreiro num mação e aver o genera UCIO

na vontade livre de locorno- ciaria da Pedra Grar.de _ é � .

senhora do motorista dos quartos do Hotel Macêdo... Esteves passado o comando da

ção, uma particula de felici- um dêsses sofrêgos da liber- Cecilio, ao perceber a presen-, Policia ao coronel Pinto Guedes
dade. dade. ça de um sentenciado em seu Querem reprod uzi r a I por ter de embarcar no próxim�

Nessa faculdade il1heren�e Tanto, assim, que já ten- lar, onde procurava ocultar- "epopéia" domingo para o Rio Grande do
a creaturac.que ela as mais tau, por três vezes, calma- se da� aut�ridalles, num ex- Sul.
das vezes defende, ardoro- mente,-sem motim nem re- pressrvo gesto de in_v�lgar

.

Certo prócer coligado que espera. A-,-.-u-c-a-r-d-a-a-a-un-I-ltI-a-M-e-d-e-ir-o-.
sarnente, com prejuízos da beliões _ fugir de cadeias coragem e denodo femmlno. s, I amda"pacíentem,e,nte. a vitoria do,s Pd d bl d d Iara cremes, tortas, sorvetes e

propria vida-está a expl!- deste, Estado, empregan o gr�n. e, energl�� I �;�a� icanos, ma, numa ro a po 1-

licores, não tem rival.
caçao coerente das contí- A ultima tentativa de eva- prendeu o presidiario evadi I E t' d índ

.

.

I A' ti d A t
.

d V'
_. s a se reero ezm o o que se

nuas tentativas de evasão são foi realizada ôntem, á uo, ns i es n amo a el- verificou em 30.
postas em execução pelos noite, lia Penitenciaria do Es- ga, clamando pelos guardas, Naquela época os atuais governa

s?gregados do convivia so- tado. onde se encontra atual- -que pr,es���osos acorerram dor ��rêu Ramo� e prefeito:.. Ol�vlo
clal, e que cumprem nos mente. em Selt auxlllo,-para que o Amorim. foram tncorpora:r-se d.� Lr..?- quer comprar lãs e

. 'd' 't' '. reconduzissem á Penitencia- pas rebeldes. Agora. a revoluçao nao

presl.lOs e pem enclanas a �ara ISSO elaborou um au- , . . estourou. mas o Aducí e o Roberto COU ros

penalld�de I�P?sta p e.I a s daclOso plano de fuga que
na, o que fOI feito.

. We�dausen vão seguir para, a serra.

sua,s mas, permclOsas e lrre- lE'vOU a prática, consegiJindo,-- ,De�emos, entretanto, r�sal Voces scibe� que o.Ro�erto e. eandi

fletldas açoes. após ludribiar os guardas,
tar o Incomum s��gue friO e dato a prd,etto de Fl?rtanopolt.s desde

Tanto é que não se cn- COilí uma mentira qualquer p_resença de esptrlt� da refe- pqoude o P;l.r�ldo,.Rtepub�tcadn,ol �elxou o

t d' 't' , 'rida senhora reagindo, de er, ual o ln eres.,e e e "m acom-
con r� ISP?S, IVO 0t.: norma galgar a rua. , . panhar o Aducí. que quer completar
de lei, escnta ou nao, au- A escuridão da noite pro-

um modo efiCiente, na defesa
ao menos um mês do quadríenío

rnentando a penalidade do tegeu a Aristides, que, sem �o lar � �a c::lptura de arro- do seu govêrno••

condenad� que proc�rou aI- custo algum, esgueirando-se J_ado criminoso·
OBSERVADOR

cançar. a hb.:rdade, lIvrando- pelas elevações do t�rreno
se ardllosàment;:>, da prisão_ pôde,-sem ser visto dos

, Reconhe,cem, .

pois, os co- guardas do presdio, abrigar
dlgus e trIbunaiS que a lí- se na residencia do chauf
berdade do individuo é con- feur Cecilia Laudi lino da Cu-
díção inherente á sua pes- nha, morador próximo á RIO, l-Prestou anlem jura-
sôa e vida. t'enitenciaria, mento na séde da A!:(ão Nclcio:"

Realizou-se no dia 27 de Se� LONDRES, 1 - Os ban-
tembro o Mo inaugural da im- queiras Rothschild & Sons
portante ponte sôbre o rio Três anunciaram hoje que os con

d Barras, na estrada de rodagem pous do empréstimo brasilei-
as

Joinvile -Curítiba que faz parte ro de 1927 aos juros de

�: ào grande plano rodoviario fe- 6 112 010, vencíveis em 15
,:leral e já em vias de conclusão, do corrente, podem ser a;Jre-
O áto do sr. Goveroador do sentados para resgate na da

Esbdo que se fez representar ta do vencimento por 40 010
pelo engenheiro conterranêo sr, do valor norr:inal, á vista,
Feliz Schmiegelow da Residencia Esse pagamento será feito
de Joinyilt.!, na referida inaugu- mediante a apresentação dos
ração foi recebido com as maio' coupons e de todos os res-

res demonstrações de simpatia pelos pectivos documentos, de con

caseiro, engenheiros Tte Eclllardo Brito formidade com o decreto do
e dr. Carlos Conti, encarrega- govêrnc brasileiro de 5 de
dos daquela construção. fevereiro de t 934.

���������������.--���������������

ligações politicas.A voz DO POVO Sem quaisquer--

tlresidente Getulio
ANO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JA IRO
-----------------------------------------

III I Florianopolis, Sexta-feira, 2 0e Outubro de
�---------------------------------�----------
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[lra de avião para
balé

Tau-

S. PAULO, 1-0 general Almerio de Moura, coman

dante da segunda região militar, visitou hoje a zona de operações
das manobras militares inteirando-se dos detalhes e dos resultados.

Quasi que simultaneamente realizaram-se tambem, em Piras
sinunga, outras manobras, nas quais tomaram parte centenas de
oficiais da Escola de Estado Maior, que já regressaram ao Rio de
Janeiro.

Ponte sôbre A dívida ex- SUSr:>ensa
II Três Bar- terna do

Brasil· a pubiícaçãc da orgão
integralista

ras

MACEIO' 1 - A polícia determinou o lecha.nento do
jornal integralista Provincia. Por ..cauao da diligencia foram
efetuadas diversas prisões.

Terá inicio amanhã, no Vale do Paraíba outra parte
manobras, na qual tomarão parte várias unidades da primeira
gião militar bem como a Missão Militar Flancêsa, a E3cola
Estado Maior, a r scola de Armas e a Escola '�ilitar.

Ao fim desses manobras, o presidente da República virá
� Taubaté, em companhia do ministro da Guerra, partindo daqui,
igualmente, com destino áquela cid ..de o governador Armando de
Sales Oliveira, acompanhado dos; secretarios de Estado,

A viagem do sr. Getulio Vargas e do general João Gomes,
do Rio a Taubaté. será feita em avião.

Prosseguem
lmifD.WV,RÕ

Faça uma experiencia. no preparo do pão
co.n as conhecidas farinhas

«CRUZEIRO» e «SURPRESA»,
misturando-as em partes iguais.(

gésto
Festa de Santa Te-IE

·

No pro:::1:o::g0, di. 4, .. XP re551Uo
na capela da Irmandade do Di-

d f
· II

vino Espirito S,anto, á praça 17 e c o r a nem . e m I n � n �
de novembro, as 9 horas, have- � II a

rá missa solene com assistencia
de s. excia, revma., o sr. Arce

bispo Metropolitano que fará o

sermão ao Evangelho_
Terminada a Iuução religio

sa, realizar-se-á a benção das
rosas em honra de Santa Tere
zinha. As rosas a se distribui
J em, serão benta; na credencia.

As 1'7 horas realizar-se-á a

procissão que saírá da capela do
Asilo, obedecendo o seguinte
itinerario: ruas Saldanha Mari
nho, Artista Bitencourt. Viscon
ele Ouro Peeto e praça 17 de
Novembro.

Militar... para
tape.ar

Um presidiario evadido é prêsa e en

tregue ,ás auioridades, por uma
·senhora

ao integralismo

o JapãoSurgiu, ôntem, mais um nú
mero deste util e esplêndido or

gão do professof8.do ca.tarinense,
que obedece a orientação do

prof. Antonio Lucio, inspetor do
ensmo.

Este número conta com a co

laboração de elementos de valôr
no magi�tério barriga-verde, bem
como muitos clichés ilustrativos,
sa:ientando-se os de vários gru
pos f'scolares do Estado, recen

temente inaugurados.
Revista de Educação publí

ca, ainda, pequenas reportagens
sôbre os trabalhos da Semana
Educacional, realizad:l recente
mente em Tubarão. Blumenau e

ltajaí.

Aderiu nal Integralista o coronel Zeno
bio da Costa, ex-comandante da
policia Municipal, na administra
ção do sr. Pedro Ernesto.
O coronel Zenobio da Costa

oficial do Exercito brasileiro.

PORTO ALEGRE, 1-
Têem sido recebidos, nestes últi�
mos dias, telegramas de diversas
firmas do Japão, interês:>adas em

compras de lãs e couros, me

diante fornecimento de material
para estradas de ferro.
O assúnto está sendo estuda

do pelo governo do E�tado.

Vermhm! Gráve na menvrias
e' o remedio moderno contra a

venmnose.

';. _, J_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trabalham febrílrnente
vermelhos

oSi vesavam-se 110S postos das sentinelas exteriores do cas- por oficiais ita:.ianos do exercito ativo, os quais vestiam á paisana
telo, e estavam munidos de falsos documentos. Acrescenta o mesmo

Desde então, foi impossivel para os nossos inimi jornal que entre os pilotos encontra-se o comandante do aerodroo.o
gos, O tentar por todos os modos, desalojar-nos das po- de Mijão.
síções que mantinharnos.» -----------------------

Um outro oficial da mesma patente, no momento Monumen toem que se encontrava comendo um saboroso bife com

batatas frítas, retirou do bolso um objéto escuro e duro,
entregando-me para que o examinasse. Perguntei-lhe se

era pedra e êle rindo, disse-me:
«Não. E' pão, feito de trigo e frito com gordura

de cavalo. Ainda não está velho, porém não sei si ainda
temos dentes»

Os sobreviventes do Alcazar declaram que, q uan
do o movimento dos insurrectos se esboçou íorterne nte
aumentou a adesão da guarda civil.

MADRID, 30 - Iniciaram-se as obras para a defesa
da capital hespanhóla.

Numerosos pedreiros, construtores e engenheiros fo
ram convocados pelo govêrno para construirem o "Forte
de Madrid.

Em toda a cidade observam-se cartazes com os se

guintes dizeres: «Precisamos transformar a nossa capital
num fórte inexpugnavel, circundado por um anel de
ferro» .

a

Hereille Luz
A Comissão PRO' Mí) UMEN ro «HERC1LlO LUZ»

tendo marcado o dia 12 de Outubro, ás 11 horas. par a
fazer a entrega do referido monumento ao POVO CATA 'j4
NENSE, lia pessôa do sr. Governador da cidad, de Floria-
nopolis, convida, para esse áto de reconhecimento civico.

S O I
a todas as Classes e Associações em geral. e a todos

O quantos. de tro e fóra do Estado, queiram presta ;í �lle
le bencrnerito estadista, o nr -"t,) de SUei adrn r.ição.

Flortanopolis, 29 de Setembro de 1936.
A Com ssão.

A 40 .'quilometros
capital

da

PARIS, 30 - O radio de [erez de la Frontera íníor- O
. .

d da naci I' ti I lid
s governistas tlv,=-rarn

ma que a guar a avança a naciona ísta a mgru a oca I a-
mortos em T<:>led<:)de de Illesca, situada a 40 quilómetros de Madrid.

O destacamento Varella chegou á cidade de Luenca,
e uma outra coluna marcha sobre Santa Cruz de Reta
mare.

A luta prossegue com
furia

BURGOS, 1 - O quartel general dos rebeldes informa
que os governistas, por ocasião da sua retirada desordenada de
Toledo, abandonaram nos campos de batalha mais de 800 mortos,
notando-se entre estes oito capitais e um coronel, inclusive diversos
engenheiros navais.

Deixaram ainda nas ruas e nas imediações de Toledo
mais de 100 fuzis, 4 canhões, 2 metralhadoras anti-aéreas, 3
metalhadoras comuns, 25 carros blindados, 9 motocicletas e grande
quantidade de material da CI uz vermelha.

Um capitão do estado maior legalistas, que foi aprisiona
do pelos revolucionarias, declarou que uma bateria legalista, co

mandada por um oficial francês, foi completamente dizirnida, en

contrando-se entre os seus mortos 15 russos. o SAL.AR!O

Cid Campos
Henrique Fontes
Wanderley [unior
Carlos Corrêa
i ntéro de Assis
Abilio Mafra
Pedro Cunhe

VA:_'ADOLID, 30-A luta continúa com grande furia.
E' grande a atividade reinante nos setores da frente de
Bilbão.

Continuam sendo travadas violentas batalhas nu se

tor de Santander, desde as imediações de VaI Maceda
até Turrio.

dos estivadores de
Florlanopolls

Chefe do Govêrno e do
estado espanh61

ST. JEAN DE LUZ, 30 - O general Franco foi no
meado, não somente comandante em chefe dos exercitas
militares, pelo govêrno nacionalista de Burgos, mas, se

gundo comunicação do radio, num decreto governamental,
publicado hoje de tarde, ele foi, tambern, nomeado «chefe
do Govêrno e do estado espanhol».

As estações de radio em poder dos militaristas irra
diaram esta comunicação por todo o país, frizando ao mes

mo tempo, os muitos feitos e qualidades do general Fran
co, para este alto posto]

Autonomia as provincias
bascas

MADRID, l-Foi publicado um decreto, hoje, militari
zando a rnihcia voluntaria, a qual ficará d'oravante sujeita á dis
ciplina militar.

A sra. Tereza Doval Bravo, irmã do major Lisardo
Doval, pretencente ao exercito nacionalista, um seu filho, de nome

Jesus, com 20 anos, e sua filha Dolores, de 22 anos de idade,
fôram prêsos oelas autoridades desta capital.

O deputado socialista BelarnJÍno Tomás foi nomeado, ho-
je, governador geral da provincia de Asturias. Estivador 15$000 20$000

Anuncia-se que os mineiros da província de Asturias con- Capataz 20$000 25$000
seguiram fortificar-se! colocando uma bateria de artilharia na esta-

NOITES COMUNS
ção da estrada de ferro de Oviedo, dentro dos limites da cidade.
Os circulas autorizados afirmam que Oviedo deverá capitular ain- Estivador 22$000 27$000 20$000
da esta semana. Capataz 26$000 31 $000 24$000

Foi publicado um decreto mobilizando as classes de 1932 DIAS DE DOMINGOS E FERIADO�e 1933, em Madrid e Toledo. v

Os membros das armas de infantaria e de cavalaria de- Estivador 20$OCO 26$000 20$000
verão apresenta-se dentro de 48 horas, ao passo que os de arti· Capataz 23$000 31 $000 24$000
lha ria e outra; armas dentro de 96.

O orgão do Comité dos Trabalhadores Socialista denun- NOITES DE DOMINGOS E fERIADOS
cia que 21 aviões do típo nSavl,ia Marchetti" partiram, recente- Estivador 28$000 34$000 26$000
mente, de Milão, destinando-se," na aperencia, para o territorio Capataz 31 $000 39$000 30$000
espanhol.

'

SERRARIA DELAMBERT�----------
Esse mesmo orgão afirma que os aviões eram pilotados COnau I tas

Custa 12$000 a carrada, Médicas gra-
porém, rende muito mais. t js

DIAS COMUNS
S. José. Estreito. José

Barras Mendes. Coqueiros e
Pedra Grande

MADRID, 1 _. Varios membros do gabinete do sr.

Largo Caballero teriam partido de Madrid para Alicante
afim de preparar nesta cidade á transferencia do gover
no. Os ministros tiveram de jurar que voltariam para Ma
drid�dentro de 24 horas. Segundo uma mensagem de Ma
drid, o governo deu autonomia ontem ás provincias bas
bas. O governo basco em Bilbáo será dirigido pelo depu
tado Aguirre. Os generais Pozasn e Narano íoram encar

regados da direção militar das provincias,
Como se contam epíso
dios que p!"'"ecederarn á

quéda da cidade
.

Porto

16$000
20$000

Lenha a domicilio 1-.100 Envie diagnostico e indicações
a quem enviar sintomas, idade,
profissão, tratamento já seguido e

todos os detalhes passiveis com

envelope selado. Caixa Posta]
2.398-Rio de Janeiro.

Fone

BREMEN, I-O navio-esco
la Deutschland. da flotilha de
navios-escolas da Alemanha, ter
minou seus preparativos, ontem á
tarde, para o cruzeiro pela Ame
rica do Sul. O navio dirigir-se-."
pnmeHO, para a Madeira, e de
pOIS para a Baía, RIO de Janel'
ro e Montivideu.

A tensao sino
Japone'ss

As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia SI

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eíicen
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu-

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- TOKIO, 30-Fontes lidedi-
minação de gnas informam que a China exigiu
E d F

.

t d L h do govêrno do Japão o seguinte:mpresa e orneclmen o e en a, primeiro-Retirada dos reforços
navais do Japão; segulldo-retira
da das tropas japonesas que �e

encontram em Fengtai; terceiro-s
supressão do contrabando ao nor

CARRADA. te da China; quarto-um acôrdo

maior sino-niponico, pelo qual a China
tenha ampla liberdade de ação

Acr..::scentam as informações
obtidas que a situação é de gran
de tensão com tendencias para

TALAVERA DE LA REINA, 1 - Os sobrevi
ventes do Alcazar da Toledo contam historias relativas á
dinamitação, pelos governistas, da historica e famosa for
taleza.

Segundo essas historias, faleceram nas primeiras
explosões, doís cadetes e cinco guardas civis.

As outras explosões não produziram
pessoais.

Um tenente que esteve sitlado
clarou o seguinte:

«Em três ocasiões saímos para o subterraneos de
onde retiramos a espoleta e o pavio aceso de uma bom- A di ti t f

.

't d:IS 111 a rreguezia scra a en .ua com a
ba de dinamite, evitando assim a explosão da mesmo. presteza pelos telefones.

. . .Um dia fomos inundados por uma nuvem de gás
Iacrirnijante, entretanto ela só incomodou as mulheres e
as crianças.

Os cadetes e os guardas civis até 8 dias atrás, re- FLORIANOPoLIS

Laxante? Chá típo Hambu _

gu-z do Medeiros.

o cruzeiro do
"Deutsch land"acidentes tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor

excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

na fortaleza, de- preço único de

RS. 10$000 A

1341 �--1300 -1088
SANTA CATARINA aumentar.

\
.
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--o G.eo.��oA Gazeta Indica:

: Accacio Mo-
Ex-chefe �a clinics do Hospi

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

G lndórg Burkhardt e Professor

O t6J io de advogacla á rua
Erwin Kreuter)

EspecbJiii(a em cirurgia
geral

FI'll·aes ern.· Blurnenau - _'oinville Sao Francisco Lag ......na _ages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção �je Secção de Secç�\aO de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para of}icmás �chanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, víotores

• Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: j-:c I

. \leolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lübrificarrtes
Foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões fORO P sças, acces-
Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos soríos, serviço mechanlco

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER

� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Empreza Nacional de I�avegação "Hoepcke"--vapores "Cart Hoepcke" "Anna" e Max"
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria" -- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Ar-ataca"
�

.

•��âVAV�V�������������������VÂVÂV�VÂ.�·

•
•
•
..
G RLld Trajano, rr 1 sobrado

� 1
__

Telephone n' 1548 I
� I- -Dr. Renato= I.� ==Barbosa==

.�������� _. --·�o;;:C:.��<Õl:.-u�;.�.G.�. ADVOGADO

••ooe•••o. •
Rua Trajano, 2 Msob.)

•
-

O \
Fone 1325-At�rl.:le. cha-

i.'.� Companh�_"A�ça da Bahía"i �ado<
para o ,"'<rlOr.

í@.'@. FUN
o

EM la �
Dr. Aderbal R.

f4'1 _ O.A.DA 70 � da Silva

! Seguros Terrestes e Marítimos i
� Incontestavelmente a PRfMEIRA do Brasil G I

= CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
• \

� RESERVAS MAIS DE .000:000$000
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14,16' :966$549
RESPONSABiLIDADES A�;SUM[DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM,)1 935 4.280:552$970

NO ESTADO DE SAN'f
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendh
Anitapolis-Anibal Paes
i\ngelina-Armando Schm
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano H
Bom Retiro-Joaquim Simõ
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Ros
Cresciuma - Dinorah

Caminha

Partos - Molestias de IOinvile::'Xa-;ier Schenk
Senhoras e Curso de esj (cialização em Lages-Hossanah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-Fr::l;lcisco Chagas
Saude PúLlica do Rio de ehaL,

• Diretor da Maternldadal Janeiro Mafra -PCilliJilio Claudio
.. Medico do Hospital Executp analises para eluci-

Nova Treutc -JC'ão José A
'"'5 ( (' b d) r P cst r

. .,9 � Orleans- -E&·s""·· IVJatos
ªj�

.;) l::.��� 1 ;�E��AFIC; í�fLIAA-Ç:
- I

;; (Curso de especialização em dação de diagnosticos Porto Uniã; :.- Herminio 1\1
� molestias de senhoras) Rio do Sl\,··d MOei
O Escritórios em" Laguna e ltaial = l\tende na Maternidade Deseja concerta o SãOjosé�j::� (!.:\'az I

� e até ás 8 1 {2 da manhã seu rádio? Procure o
a. FranCiSw-Guaracy Coem

t:ti� Sub-Agentes erY'\ :Blumenau e LageF; §: e á �ai";:!e- C'lnsultor;o: sr. BOllzon, á rua Feli e 5�?Joaquím joão :lalma \

%;'} �;� ,; ,li fi. '-I I:<!bfiLL-l, q� t- chmidt n. 20, que será f _ TIJuca��(Jsv..ld r{amos

..e....G�.----- ;:.:------__� naménte satisfeito,
P e T1lbarao-j<liI'lUJ FIr_

..... _- _.

''''f''''''--

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

ti
Federal e possue a carta patente n. 112

.,

sorteio. proprlos, tres vezes

por semana, todas as segun
das, !�er;a. e ..xlas-falras,

Forrnídaveís"

i
• Extração com globo. de cr'stal.

A max I.
o

r I� IIsullÍ honestidade, pOil, DI lor·

tll�:J ião prali;;dclado. pelo povo.

� Apentes, Sub-Agentes; ti Reguladores deo"��vaH'!a®:�eml; �todol :ol�Estado.
,

C=aJ Brasil, no Uruguai e rullS prlm ;'Pllild praças es:rangeira,s.

Agentes em Flor iartopolts'i

Campos Lobo & Cía.
Pua C('r�e�heiro rv�fr?,

fEl.EtUlvl: N. 1.083

Visconce de Ouro Preto·

n. 70. - Pho»e- t 277. -

Assinaturas
ANO 44
SEMESTRt! 24

CONSULTORIO-.-Rua Tra. fRIMESTRE 1
MES 4

ano N
..
rs das 10 ás 12 e

NUM. AVULSOdas 15 as 16 112 horas,
ATRAZADO

TELEF. 1.285

'f
A �resp()nde�la, bem c

RESIDENCIA- Rua Este- os ,a/orei reltJtfvrJs aos
I

ves Junior N 26

I
nuncios e assinaturas, d.

L
'

ser enviados ao Diretor-
TELEF. 1.131 rente Jairo Canado.

Rldaçio, Admnlltraçi
D Oficina.

RUA CONS. MAFRA,

•

Caíx 1 Postal, 110.

I�edro de Moura Ferro I
I

Advogado

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

operações .de plastica

Redator-Secretario:
Oslyn Costa

N6.o 3erá devoloido o ori

I publicado "'" Mo.

O conNffo expre330 em

to de collaboração, mesmo

citada, não imptica em te

sabilidade ou endô330 por
da Redação.

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fon9 1631 � 1290

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

FODe, 1.656

Dr.,Artur Pereira
e Oliveira

Clfnlca médica de crlan •

ças a adultos

Consulias diariamenle das
4 horas em diante

Consultoria: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R..t!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Agent...corr8lpondent
torto Alegré - Dr. Aro

Bdttini
Curitiba-Petrarca CaDad

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

LABOR.ATORIO �DE
ANALISES

..

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVE RAe".,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGA<ZETA-Florianvpolis

Institut Matteo

J o I L. L. EI
SANTA CATARI"NA

�������������������
�������������������

CAIXA Telegr.J ,'II\lSTITUTOPOSTAL No. 15 Endereço

Aprovado p�la Govêrna do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

I
de 1928

,.
����__.���i���_����

Orgão official

trole da

para o con-

producção e ex-

portacão da
.

Matteerva

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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������"--�-�'������������r Figado e es

tornagc')
A Gazeta

Desportiva

VENDE--SE) na localidade do 'Saco
dos Limões, uma excc

lente propriedade com S
casas de rcsidencia; uma ca·

sa com negocio, fôrno de

padaria e demais utensílios.
Esten so te r reno co n te ndo �",,;;;;;;;;;;;;;m,";;_ililiiW;;;;,;;;;a;;;;u;;;;;"'__;;;==iiiiiD;;;';;;;;;;';;;;__;;&;i;__;;;';;;",;;;;;;w;;;;;;;;iiiiiiiBi;;;;;;;;;;;;;iiiãiiiii;;;1

! bôa agua, pastagens, plan
tações, chácaras, e abun
dantes terras para lavoura.
Tudo por preço de ocasião.
O motivo da venda é ter

o proprietario de ausentar-se.

Informações com o sr. [o
vino Marciano Cardoso, no

distrito do Saco dos Limões.

... .;,As manobras
da arme/ida da
Alemanha

Um perito inglês
diz que o entusias
rno militar alemão
é muito superior ao

francês

,

/

Vende-se
uma venda possuindo va

ríado e abundante stock,
sita á rua Spivak, no distrito

nJoão Pessõa", Estreito.
O interessado deverá se

..

'. entender com o proprieta
h) do Café "São Pedro", á
rua Felipe Schmidt.

Vendt!-se uma bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação..

VENDEM.SE duas casas no

Idistrito «João Pessõa-, IEstreito, com agua enca

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á

'porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLlS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno 1·\
á Avenida Rio Branco, no.

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

DOS LlMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
riu.

João Barbato
Distrito «João Pessõa.»

Café e

BO
Restaurante

OBA
PILULAS SANTA FE'

CARTAZES
DO DIA

Em Ftorlanopolts é a casa onde
mais barato come-se

Grande var'iedade r\OS

pratos

CINE IMPERIAL, ás 7 e

Redator-Acíoli de Vasconcelos 8,30 horas, em única exibição-
Digestões laboriosas - Prisão As Olimpiadas de <Jjerlim.

de ventre, engorgitamento de fi- ATLE'TICO F. C. O filme, que os habituées do
gado etc. A venda em todas as IMPERIAL irão assistir, é um

f�nn�cias drogarias d.o Brasil (�is. O diretor técnico do Atlético relato completo das imponentes
tribuidores F: de Lima & Silva F. C. solicita o comparecimento, provas olímpicas realizadas na

L�a. - C�lxa Postal 9 18 - hoje, ás 16 horas, no estadio Alemanha de I a 16 de agosto;
RIO de Janeiro). da Federação Catarinense de Des- um desfile extraordinario de atlétas

Guarda-chuvas e (P?rtos. de t'J�os os p�ayers do de todo o mundo; um espetáculo

SOmbn h
! tricolor para ngoroso tremo. magestoso e empolgante.

nn as

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras, em magnífica sessão dupla -

Honesto salteador e Heroe mo

demo.

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

"G,ang&�
ters"

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratorros Raul Leite Rio

substi-

QUA:--IDO PASSEAVA, UM
RAPAZ FOI MORTO POR
TIROS QUE rARTIRAM
DE UM AUTOMOVEL

Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I

I
,

1
I

S. PAULO, I - Ocorreu.
aqui, um crime de morte em. cir
cunstancias sensacionais, A tra

gédia teve por teatro o Jardim
America. Um automovel acompa
nhou os passos de um moço que

VIENA -30- Realizaram-se transitava pelo passeio. Quando
em Saint Poelter as exequias do o transente voltou para atender
rei dos ciganos, Peter Bados,com um chamado de duas mulheres
a presença de 15.000 pessôas. que se encontravam no veículo
O esquife era de bronze e o então parado. foi atmgido no pei

carro que o conduzia simplesmen- to e cabeça por certeiros tiros, fi'
te suntuoso. cando mortalmente ferido. O ra

De acôrdo com o rito dos cio poz cambaleou e caíu enquanto
ganos, os parentes de Peter Bados o carro arrancava a grande velo
colocaram no caixão as suas bo- cidade, desaparecendo. A policia

com hora marcada
Consult.-R. joâo Pint::o, J 3 tas, um chicote, uma garrafa de desenvolve grande atividade para

1 elelone, 1595
vinho e um pedaço de carne fu- a' descoberta dos autores desse

----� ,_ [maçada. cnm('.

ee.e�.G------.a�
G

IMutualismo•
.,
G
•

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro I

=

I

o rei dos
ciganos

Riscos para. Bordados e

Pinturas • qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampliações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expeditora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Flori8i.opolis

Dr" Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás I 6 horas
Pela manhã:

O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as

maiores organizações de classes e que dá ao pobre. sem hu
milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a

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

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CRE-
DITO MUTUO PFlEDIAL.

protege as classes pobres I
.

,

Todos, pois, devem cooperar para o
bem de todos

�
�

Faca a sua inscrição hoje mesmo
1$000 apenas para cada sorteio

--------------0--------------

V. s. nao deve vacilar um s6 instante!

VISCONDE DE
•

I OURO PRETO N. 13:
• •
• •

I Habilite-se! Inscreva-se! !
• •
........---------'...�------�••••••

RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J
o talentoso advogado dr. Pedro de Moura

Ferro representou á Côrte de Apelação contra
o iuiz de direito da la. Vara, desta capital, sr. dr.
Ulisses Gerson da Costa, ex-prefeito e chefe
poUtico coligado em .Jolrivtle.

- ---�==------------------------,------------�---------------------

D e I [[ B' N D I D O SíNossa Vida
"

, I FlHIVERSFIRIOSmas c a r a dos I Eugenio Luis Beirão

ta S�al Bt,� raHtn (I naturnO de � dAniversari:-se hojeLo �oSBSO _pre-: za o conterraneo sr, U1S eirão,
�t��1�a5 tpJi""óxilUO a Rasario!vereaJor á C�m�ra Municipal e

\ prospero comerciante.

O ate.ntado foi uma réplica 1 Faz anos hoje a gentil' senho
perfeita aos crimes seme-Irinha Elsa Arruda Carvalho, filha
Ihantes dos "gangsters" dos�. L�ísdeOliveir,aCarvalho, Côrte denorte-a rnerica nos ifunclOnana dos Correios e Tele-l

grafos. I A I ç-ORIO-3D-Doze homens mas- Ante a reação os assaltantes ga-j F' h' p,e a acarados assaltaram a mão armada nharam o mato, pela estrada Rio-!. e�teja oje a sua data
o noturno mineiro na ferrovia da Petrópolis, seguindo em direção 1a�iVerSMH\ a exma. sra, d. f:\de- Assinalou-se ontem, o 45' ani- COiIl os eminentes desembargado-Leopoldina, O assalto fOI' verifica- de Atura. l.,lalde Konder, veneranda gemtora 'd' I F

'

'1ri
'versano a Instalação, em .ona- res 'que o constituem, pe a passa-do entre a localidade de Rosarl'o --------------
i dos SISo Adolfo, e Vitore Amo

d I d d.,

"A '5
.

N
. 1 nopolis, da mais alta instancia ju- gem a memorave ata, sem ú-

'o En,curra1,ados. Os bandidos antes e rre.na appl ; Konder. d d f f.... lO
- diciaria do Estado, atualmente, vi a a maior os nossos átos O·

de efetivarem o assalto cortaram ayisa á sua di_stinta ,fregue- ',' enzern "", ....05 I-J01E 'f'
,

I--

b do a l ' I Jl � --apos a re orma constitucrona - renses,
as comunicacões entre Sarapui e

zia que se ve o nga o a
d inad C" d A I LI...... t

" d 'I. � ,
enornma a orte e pe ação, fl {,Jaze a, na pessoa o I us-

Caxias. A audaciosa aventura foi elevar o preço da lenha pa- a exma. professora Isolete
Instalada a I' de outubro de tre presidente sr. desernbargador

completada por cerrado tiroteio e
ra 12$000 a carrada, de 1" Gouvêa Müller; 1891 b idenci d dE' E T_u oJ

,so a presi encra o e- mico nes erres, apresenta
consequente saque dos passageiros. de outubro em diante. a exma. sra. d. Alice Souza, b d J R b V

' ,

'Isem arga or osé o erto iana respeitosos cumprimentos aque a

Quando os mascarados penetraram esposa do sr. José Faustino de
G 'Ih' d 'E 'C"Francisco Nappi S UI, on, ten o como sem primei-

.

gregla orte.
no comboio parado repentinamen- ouza; 'I t

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

d• F
'

E ros e lustres componen es o.s,sr,s, serraria Delarnbertte em consequencia dos ferimentos

T t
a exma. sra. • austma ger d b d Ed lb L i

.e a r ft R' b k d H esem arga ores e erto IClnIO
C t 12$0(\0 d•.;ce�idos pelo maquinista o� �as- , �' . \frf

Iggem ac ,esposa o sr. en-
da Costa Campello, procurador �s a

d'
"

'ta car�a a,
f'it;!e::ros foram (amados de pânico.] rique Riggemback; I d E d L� ,

M I
porem. ren e rnut o m8.IS,

�

A 'I' A
'

P P' gera o sta o, r fancI_seo _a' l'I!!!!!""ON -, I, BO "'"'A direção da Leopoldina cornuni- o sr, CIIO cac;o . Ires.
chado da Cunha Beltrao, Joao u-

, -_"-__III_II 'I4...JI_
cou logo o fáto ás autoridades po- Festival do 6 l'HE6Am UN5 Elisio de Carvalho Couto e 00- A LITERATURA, ern con-liciais de Niterói e Rio. Dalí par- mingos Pacheco D'Avila, sendo tos, crô-iicas e nar ativas, assi-
trram três turmas de investigadores de J-ane; r� ... 1)1'. Luis Otéro

f d "d IU'

rll ..., as unções e secretario exerci as nadas pe os mais ilustres nomesda Delegacia Politica e Social,sob Chegou, ôntern, a Florianopo- por Leonardo Jorge Campos) o das letras comtemporaneas, b a-
o comando do tenente Américo A f d di ia d Cl b O ib I d

' ,

'I di
,

f ides orça a rretona o u e lis, o dr. Luís Augusto téro, supremo tn una e justiça esta- SI eiras e mun 1a18, é o ereci a aoslevando munição farta e metralha- Recreativo 6 de Janeiro, do juiz de direito da comarca de dual vem preenchendo, altivarnen- leitores dedoras.De Niterói seguiu para Pau- vizinho distrito de João Pessôa, Cruzeiro. te e com elevação, as suas altas Vamos Lêl!la Pinti contingentes embalados. no intuito de proporcionar aos

Q
.

F' R'? funções, assegurando aos

c.
atarinen- a nova revista editada pela S'Tambem partiu para Rosario o seus associados horas agradaveis, uerels Icar ICO. ses as garantias e previlegios da A. A NOITE, do Rio de Jacbefe geral do tráfego da Leopol- resolvêu realizar, na noite de sá-

COMPRAE BILHETES. LOTERI-I Lei. I neiro. Publica-se ás quintas-fei I Ce��iit�rio dedina. Os assaltantes após procede- bado, em sua séde social, um
COS NO Salão COMERCIAL � sr. G�vernador do �stado, raso Preço: 700 réis, "

rem o saque violentaram o,; pas- fedivc11 de' arte, tendo' sido orga- por mtermedl? ,de seu ajudante
_

'

'')
. Itacorob Isageiros, tendo fugido em direção nizado caprichvso programa. Rua Conselheiro Mafra N. 9 de Ordens, VISitou ontem aquele Sez,�es, Maland, Maleitas.
Jde Sarapui. Constam do programa, núme- (Edificio do Mercado) egregio trIbunal, congratulando-se Pllulaa Medeiros

O d
"

d------ a mInIstra or do Cerniteríoros de musicas c1assicas, que se- Prefe I· tu ra de Pague rn os Público de Itacorobí faz ciênteI
rão executados pelos maestros Bebidas Nacionais e Extran-

geras só NO seus i rn pos- aos interessados que só será per-Bridon e Gama d'Eça, acompa- I taJ-aí t mitícla a construção de túmulo?,nhn.do por eximios musicistas que, CAFE' .J AVA OS,
f> aç 15 de No embro cdnteHos, com ou sem frontespi.para o esperado êxito do festi- d d
r a v

P d' F I d F
'Assumiu a a ministração o' Antonio Paschoal A rocura ona isca a a- CIO, para a comemoração de fi-vaI, vêm-se esforrando, de ha ' " dI" d E I I d d d ,.]' 29� prospero mUnIClpIO e tajal, en- zen a staoua convi a aos eve- na os, ate o (lia do correntesemanas, nos ensaIOs.

quanto durar o afastamento do L" dores do imposto territorial (10 rnhAlém désta p,ute, que Será, f
'

d" "ICenp-aS d ) S 'd d dpre eJto, Ishnto conterraneo e T sernesetre o corrent� exercicio a ão r.nnvI a os to os os in-talvez, a nota brilhantA da festa, 'd 'I' I
.

B h d d d fIII ustna Ista nneu orn ausen, �al arem Os seus éditos para com teressa os a aze- � a limnt.:t.afar-se-ão ouvir senhorinhas na in- OI d R d lf d S Foi concedida a Ibrantina E d I d
I:"

o sr. in o o o o e ouza, o sta o, dentro de 60 dias. das sepu turas, r!.. dêsse pra'terpretação de sambas, esquétes, presidente da C�mara de ve- Melquíades de Souza Coo.lho, Findo em prazo serão os res- zo, pois que, findo o mesmo, amonólogos, etc. d dactilógra.fa do Tesouro, um mês d d d d d
' ,

rea ores. ó pectivas certi, ões e ivi a re- a mInistração se encarregará deAssim sendo o 6 de Janeiro de licença para tratamento de me�idas á Promotoria da.' Comar- faze,la, correndo as despêsas pordará aos seus associados, momen- FE'R IAS s aude, com direito ao ordenado
ca afim de ser procedida a ';0- conta dos responsa veis, acrescidaO dr. Governador do Estado tos festivos de arte, o que bem � a contar de 30 de agosto b 1 I J 20b rança exec.utiva. (�a mu ta oe 010.su meteu á consideração da As- se depreende do prlJgrama orga- Fóram conc�didos 15 dias de p. findo. _

semblpia Legislativa o projéto nizado com rigôr e a capricho férias a Duarte; Miguel Macha- Empresa Constutora Urdversal Ltda. comunica
que assegura aos sub·oficiais e sar- pela sua distinta diretoria, q�e do, contlnuo da Secretaria de Fóram tambem concedidos a aos seus prestamista e ao público em geral, que
gentos da Fôrça Pública (l di- está evidandl) esforços para que Estado dos Negocios da Fa- Heitor Varela seis mesês de li- mudou sua Agencia para a rua Felipe Sehmidt no, 2. So
r�jto de contribuiçãO ao monte o festival de sábado se culmine zenda e Agricultura, relativas ao cença para tratamento de saúde, brado.
pIO. dtil brilhantismo. corrente ano. sem vencim�ntos. Edificio «Curso Milton»
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FLORIANOPOLIS, Sexta-feira, 2 de Outubro d� 1936

Inauguração
do hospitalde
Crescium::3

As melhores marcas de farinha de trigo, são:

«CRUZEIRO» - a mais branca
«SURPRESA» - a mais fórte

«BOA VISTA - a mais barata

Será inaugurado no próxi
mo domingo, dia 4, o con

Iortavel Hospital São José,
da prospera vila de Cresciu
ma, recentemente construido
ás expensas da laboriosa po
pulação daquele município.
Trata-se de um estabeleci

menta modema, edificado e.n

ótimo lugar e que muito ira
contribuir para o engrande
cimento de Cresciuma.

Para assistirmos esse áto
recebemos o seguinte tele
grama:

«2RESCIUIvlA. 1 -- Te
mos o prazer de con 'lidar
essa ilustre redação para as

sistir os festejos da inaugu
ração do novo prédio do
Hospital São José, no pró
ximo dia quatro. Saudações,
Elias Angeloni, prefeito m u

nicípal; Ado Faraco, presi
dente do Hospital».

o Fermanto Medeiros é o pre
Ierdo, porque é fermento de qua
tidade.

VARIOS FERIDOS

------_.

Terão direito
ao montepio

RIO--30-Informa-se que re
sultaram varios feridos do assalto
ao trem da Leopoldina, acrescen
tando-se que os moradores de Ro
sario, armados, reagiram vigorosa
mente contra os bandidos masca·

rados, travando cerrado tiroteio,

o Sabão
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