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ESSE
SiTIVO CONSTa

NGERAf os
ESTADUAIS

QU

RIO, 3 - Circulou ôntem lias corredores da Câmara das as competições.
que as bancadas maioristas de Minas, Bafa e Pernambuco Não foi divulgada ainda a opinião das bancadas de
estão iniciando uma articulação, para a refórma da Cons- São Paulo e do Rio Grande do 5111. Mas transpirou que
tituição, sobretudo quanto ao artigo 52. um dos próceres nesta última declarara que a prorroga-

Ccnforme entendem alguns próceres a obra da Re- ção do mandato do Presidente da República implicaria
�, volução ainda não está completada, nem se poderão con-
{, solidar as idéias defendidas pelo novo regime no curto

espaço de tempo que resta (la quadriênio do atual Go
, êrno.

Surgiu, assim, a idéia de ser permitida a reeleição,
conforme o sistema adotado nos Estados Unidos.

Entendem outros, porém, e parece ser esta a idéia
vencedora, que a modificação do artigo 52 deve ser feita
no sentido apenas de ser dilatado o periodo presidencial,
um quadriênio, para um septênio, tal como existe na

França.
E, nas disposições transitórias, se encaixaria apenas ANO

um modesto artigo declarando que essa prorrogação co-

meçaria a vigorar desde já...
A prorrogação evitaria que a Nação se agitasse com Fa Bara'um novo pleito, que, nesta hOI a, poderia exaltar os ânimos I

e determinar um choque politico prejudicial ao rítimo dos
negocias públicos e até ao crédito nacional.

Entendem muitos que o nome do sr. Getulio Vargas,
com mais autoridade que qualquer outro, atrairia a maio-I
ria das opiniões e das correntes politicas, derimindo to,

I

As falinhas do MOINHO «JOI�VILLE», marcas

"CRUZEIRO", '!SURPRESA" e "BOA VISTA",
não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre.

i penderá.

tambem a dos Governadores. E que, se o sr, Getulio era

imprescindivel no Govêrno da República, o sr. Flôres tarn
bem o era no Rio Grande.

Teria de modificar-se, pois, tambem a letra c do arti
go 7' da Constituição Federal. ..
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��������������--��������-������

povo Sem quaisquer llgações politicas.A voz DO

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

III I Florianopolis, Sabado, 3 -íe Outubro de
----------------------------------------
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RIO, 2 - Comemorando a

data do inicio da Revolução Na
cional de 30, o Departamento
de Propaganda dp.dicará a HNa
do Brasil de amanhã ao gran
de acontecimento. Falará sôbre
a significação desta data o sr.

Francisco Campos, secretário ge
raI da Educação e Cultura do
Distrito Federal e antigo minis
tro da Educação.

Desejou a

mulher
pela "Hora alheia •••

do Brasil" Perderam a vida as te-
nentes Góes Monteiro Foi, por iss�, grave ..

-

mente fendo a
e Renato Cesar faca

Desastre de aviação

RIO-2-Um avião do Exercito caiu em Santíssi
mo, morrendo seus tripulantes, os segundos tenentes Pedro
Aureliano de Góes Monteiro e Renato Cesar Pereira da
Silva.

O general Góes r,lonteiro e sua esposa, avisados,
seguiram para o local afim de trazer o corpo de seu filho
que, como o do seu coléga, está sendo velado no Clube
Militar, repléto de altas autoridades e politicas.

RIO, 2-Foi ha mêses que
Manoel Toledo dos Santos. mo
radar na rua de São Carlos n,

272, viu, pela primeira vez, Noe
mia Tomás Pereira, domiciliada
a rua Julio do Carmo n. 260.
Nunca mais ele a esqueceu.
-Ha de· ser minha' - disse

de si para si.
Passou Santos a passeiar, dia

riamente, peh porta da Noemia,
Aconteceu que esta tem um

amante, de nome Manoel Corrêa
da Silva, rapaz forte e ciumento
e que veiu a saber das suas in
tenções.
O amante de Noemia foi es

perar Santos e, (juando o viu
aproximar-se, saiu do esconderijo
cravando-lhe uma faca no torax.

Recebeu o rapaz profundo e

grave ferimento sendo, por isso,
depois de medicado pela Assis
tencia, internado em estado gra
ve, no Hospital de Pronto 50-
coro.

O criminoso fugiu, tendo a

policia do 140, distrito instau
rado inquerito a respeito.

Os integralistas

Empresa Constutora Universal Ltda. comunica
;. MACEIÓ', 2-0 «Jornal dejlhado em bem do t Expo ..tação aos seus prestamista e ao público em geral, quesigma nes a I

I d
_

mudou sua Agencia para a rua Felipe Sehmidt no. 2. So-;\ lagôas> publica an.pla reporta- terra.» de a ga ao I brado.gem. sôbre ? fechamento do inte-I:
Quereis Ficar Rico?

mamona I Edificio «Curso Milton»gralisrno, divulgando os doeu- e c.; I
mentos. ap�eendidos de. prova c�n- COMPRAE BILHETES LOTERj· Sua san t id ddetra os mstmtos subversivos do slg' COS NO Salão COMERCIAL SANTOS, 2- O vapor .in-ma.

Rua Conselheiro Mafra N. 9 glês «Bonheur» carregou para pOUCO das-Um dêsses documentos, assi-
(Ed'f" d M d) Liverpool 1 .140 fardos de al- Cansou'\,. nado pelo tenente reformado do I ICIO o erca o

d 8'Exercito Antonio aliviei Pedrosa, O B
go ão em rama, com 200.09 CASTEL G,âNDOLFO, 2

danco do quilos, no valor de réis . . . .
__o Ha precisamente três mesês,chefe municipal em Atalaia, iz

3 $á certa altura: Brasi I 844:0 8 000. na data de hoje, chegava.
«Em Sergipe a Forçà Pública .

Para Bremen, foram embar- Santidade o Papa á procura do

está conosco. Na noite, apezar
não a ba ndo

I
cados no vapor alemão «Baía», longo repouso de que se acha- Fa 1'·r.1ac ia

narar o """""""er .. 1.074 fardos, com 169.377 va necessitado. ,

d _das escaramuças, com o govêrno I I I

'I I "d I e 1- t odo Estado, tudo leva a crêr que Cado I iv re do I
qui os, no va ôr e_74éf 35$000, Esse repouso, entretanto, sÓI. P _II a

se n0S mostrará o campo franco Cam b io ,O vapor amencano «Eastern em parte obteve o chefe da Igre-] Durante o dia de amanhã, do-
para nossa almejada revolução». rnncc» levou para Nova York ja, o que é devido principal-l mingo estará de plantão a Far-

Trata-se de cartas trocadas •

RIO 2 O B d Br _

.074 sacos de bagas de ma-: mente á magua que I!le causou a
1

macia Santo Agostinho, á rua

entre maiorais do sl'gma local. 'I -

'

b md ,anca o

d 'J� mona, com 50.070 quilos, no revolução espanhéla. i Conselheiro Mafra.SI nao a an onara o merca o l- V' lar de 42851$000 P ti d t I t
�

Outro trecho da mesma missiva d bi
a.. ar ln o em au omovei, es at, "vre o cam 10.

. • CAFE' BOM' tarde, para a cidade do Vatica-tBebldas Nacíonaís e Extran-diz: Logo que se normalize a situa- SO NO
h' d It ' geras só NO

"Ontem, recebí uma carta de ção creada pela desvalorização' ..JAVA nd?' emt .comppa,n IX1
os

l:eust i
os

I·' OAFE' .J AVA
um companheiro de Sergipe, aliás do franco, êle voltaráa trabalhar Praça 15 de Novembro Igna anos, 10 vo

aI' aI
vez

Praça 15 de Novembro
gente muito bôa, Expõe com ela- I bi Antonio Paschoal aos seus apartamentos par ICU ares. 'naque e ca� 10.

, no Vaticano quási tão cansado 1 AntDnIO Paschoai FONE I .•OOreza o módo de ser iniciado, o O sr. LIma Campos diz que " d
' .

. ---- .
_

levante nos nucleos municipais. desvalori - SU ,-C id .AO como quanoo os eixou em JU-l �a'lv causou surpreza a esva onzaçao - h d
.

Como J'á sabes não desanimo. do franco. d
n c passa o.

'1e duas menoresEstou disposto ao sacrifício pa- Fermento Meda'rol \

ra não perder-mos a oportuni- BELO HORIZONTE, 2- Para doces e bolos é o melhor.
dade". A mulher brasileira Comunicam de Ouro Preto que
O segundo documento, com a na diplomacia GS menores Firmina Gonçalves e O Parlamento

mesma essinatura, tem entre ou- [uversina Domingos, por motivos ratificou o

projétol: .tras, as seguintes palavras: RIO, 2-A deputada federal ainda Ignorados ingeriram grande "

l . RIO,. 1 -.q, gen�r�1 EurICO Outra nomeou encarrega-«Conto C orno certo o auxilio sra. Berta Lutz, «Íeader» Iemi- quantidade de formicida á qual .�ARIS, � -,� _

Pallamento c os de Inque�ltos policiais militares os seguintes oficiais, tenente-rI _ I m, ,,' e c: '8J;qdcs es- 1,- ista, ao que se diz.s-ra nornea- adiciona"lam assucar. t f h d finitiva · to' coro I H Pr' id dra I !COU oJe e. , en e

I
ue ennque. e eira,

,
para apurar certas ativi a es extremis-lhidos pelo r.osso amigo dr. Joãü da pillQ llilportante cafgo dlplo- As ,duas menores faleceram proJéto de desvalonzação do fran- tas de eJ�mentos ligados a praças do Exé:cit(l; e coronel HeitorCaries, o qual muito tem traba- matico na Europa. momentos depois. co. Augusto Borges, para apurar assuntos de natureza disciplinar.

A Serraria Nappi
avisa á sua distinta íregue
zia que se vê obrigado a

elevar o preço da lenha pa
ra 12$000 a carrada, de l:
de outubro em diante.

pretendiam, mesmo, r-e
voltilciorn.ar Alagôas

serraria

Francisco Nappi

Delambert

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

apurar
certas atividades extre ..

mistas no Exército

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MORTE ESPECTACULAR
DE QUARENTA ANAR

QUISTAS
Incendiaram o predio

que estavarn
em
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P,--êso um general I A Instruçao Pública terá

.
BARCELONA, 2 _ O general Manuel Malleugar-I

corno base "Deus e Patr-ia"
zo, foi prêso e posto á disposição do conselheiro da De
fesa. BADAJOZ, 2-0 presidente da deputação provincial

desta �idade enviou instruções ao magisterio provincial, LISBOA. 2-A bordo do vapor brasileiro Siqueira Cain-.
no. s�nh.do de que a labor escolar deverá basear-se nos pos, desembarcaram, hoje, neste porto. doze pessôas fugidas da
pnncipars fundamentais de Deus e da Pátria, restabelecen- Espanha.
do a reza obrigatoria nas escolas antes e depois das Entre essas pessôas Iiguram seis religiosas que se haviam re-

aulas.
. ..

fugiado na França, ao estalar a revolução, havendo, depois. segui-
_

O <�ayunt.amIe�t.o» deter�lnou �lnda. que a venda de do na França, ao estalar a revolução, havendo, d pois. seguido
pao e leite seja SUjeita a varras exigencias. entre elas; JS para Antuerpia onde embarcaram no referido paquete.
que vendem os referidos artigos deverão vestir de bran
co, sendo suas roupas escrupulosamente limpas.' Deverão
ademais submeter-se a um exame médico que determine
que não padecem nenhuma enfermidade contagiosa. As
padarias e leiterias manterão no seu interior uma tempe
ratura de 15 gráus aproximadamente. A correspondencia e 26 passageiros do navio foram tra-

Sumiram reliq,uias dA inas ... ]zidos a:terra por um rebocador.
,

timavel valor hist6�ico ..- Se-l A pedido da cOinpanhia
ré reconstruido o Alcazar . , ,

MONTEVIDEU, 2- As autoridades Impediram a entrada

CORUNA, 2 - A estação de radio local informou as
no P?rto do vapor C�bo ,de Sant� Antoni�, a pe?ido da Com

duas horas e trinta minutos de ôntem que o ataque so- p�nhla Ybxrra, yropnetano do navio, que fOI requi-ita-lo oelo g"-

bre Toledo foi realizado sobre a direção pessoal dos ge-
Vemo de Madnd.

nerais Franco e Varella.
Quando as tropas governistas viram que á frente dos

encon- rebeldes se encontrava o general Varella, pouca resisten
cia ofereceram.

Quando os milicianos vermelhos menos esperavam,
encontraram o general Franco comandando um regimento
de cavalaria, colocado na estrada que vai de Toledo a Ma
drid, a 30 quilometros da primeira cidade, cortando a sua

Novas derrotas retirada.
_ o

- •• Este feito foi o mais importante da guerra civil es-

, .

1 �ORUNHA, 2 t::- ,-.staçao local de radIo� anuncia panhóla e demonstrou a esti ategia do general Franco.

�flcla.m\.-n�e .que, ua provmcia de [aen, as colunas yroce- Ao abrirem as portas da Catedral de Toledo, os re

üente� de Priego, Lucena e Granada se apoderaram de

I beldes verificaram que a mesma havia sido saqueada. FoAlcala Ia Real.. . . .. ram roubadas reliquias de inestimavel valor, capas bordá-
.

Na provmcia de Cadiz, os nacionalistas ocuparam das a ouro e o celebre quadro pintado pelo grego Dorni-
a aldeia de San Pablo.

. nico Teoto Copolí, «Enterro do conde Orgaz»:
.

Toda a estrada?e �erro de Algesíras Ia Ronda Esse quadro era considerado uma maravilha da pino
caru em poder, dos naCI?naltstas. . tura realista.

No sector de AVIla, as forças do general Mola in

fligiram pesadas perdas ao inimigo e tornara:n importante
material.

Na frente de Toledo foram ocupadas as aldeias de
Vila Luenca e Illesca.

Refugiadr,s da Esp�nha

Sacrílegos'

O referido vapor hespanhó] não atracou ao cáis, esperan
do-se que prosseguirá viagem para Buenos Aires .

TOLEDO, 2 _.. As forças nacionalistas entraram
na cidade a tempo de evitar que a catedral fosse comple
tamente saqueada.

Pela porta entreaberta do cofre forte onde se

guardava o tesouro da catedral vê-se que algumas caixas
foram retiradas. Para onde? E· o que só se poderá sa

ber depois de demorado inquerito,
Sob a nave e no transepto caminha-se I sobre frag

mentos de vidraças do século XlII que as defIagações dos
projetis fizeram voar em estilhaços. Onde preciosos Ore
CDS foram encontrados nos porões, Um outro e o mais fa
moso, intitulado «Cristo despojado de suas vestes», foi
descoberto com outras télas amontoadas numa capela
abandonada. i

Até agora não foi encontrada a celebre Bibla de
São Luis. A não menos famosa "Vireem deI Sagraria"o ,

colocada no altar da capela onde os toledanos vinham re-
zar de joelhos, com os braços em cruz, ficou despojado
de sua corôa de ouro e diamantes assim corno dos aneis
e outras joias de incaIculavel valor.

Essas riquezas certamente não serão mais
tradas.

Os 64 sacerdotes e religiosos que serviam á cate
dral foram fuzilados juntos á 22 de agosto último.

Visitado p .3la policia
"

MON fEVIDEU, 7---0 vapor Cabo San Antonio, que
está fundeado [óra do porto, foi visitado pela policia de un.gr 1-

ção e investigações.

Bilbáo borr"lbardeada

CORUNHA, 2---Informações aquí recebidas anunciam que
'

Bilbáo foi novamente bombardeada e que nenhuma represaha fOI'
exercida contra os refens talvez devido á interlerencia do presidente
da Cruz Vermelha Internacional.

o conquista'dor de
Sebastían

San

TOLEDO, 2-Gritando, "Viva la muerte!», quarenta
anarquistas, encerrados no serninario, realizaram um espectacular sui
cidio em massa. Após beberem grandes quantidades de .Jlnisetle,
incendiaram o edilicio e se deixaram queimar vivos.

Assim contou-me o feito o general José Varela, comandan-'
te da coluna junto á qual me encontro.

Aproximei -rne do edifício incendiado do qual elevam-se'
colunas de fumo de centenas de pés. No interior viam-se TlCOS

brocados, pinturas, obras de arte e cortinas de veludo incendia
das, e o característico cheiro de carne queimada recordava-me a

todo instante que lá havia os corpos dos quarenta suicidas carboni
zados.DA FRONTEIRA FRANCO-ESPANHOLA, 2 - Constou

aqui hoje que em Bilbáo, capital basca, ora sitiada pelos
rebeldes da frente norte, irromperam serias desordens

quando os nacionalistas euskaros se ergueram contra o

regime de terror estabelecido pelos anarquistas das for
ças governamentais.

Numerosos combates nas ruas travaram-se, segun- 150 000 �il
. sold�dos ,ata ..

do essas noticias, em seguida aos esforços realizados pe- Ca rao �'\II ad r Id
los anarquistas membros da FAI (Federação Anarquista
Ibérica) e da CNT (Confederação Nacional do Trabalho) LISBOA, 2 - O radio de VaIladolid anunciou que
no sentido de abafarem a manifestação realizada por algu- Madrid será atacada por cento e cincoenta mil soldados e

mas centenas de mulheres que se juntaram no Arenal, ás centenas de aviões.

margens do rio Nervion, se puzeram a gritar: Acrescenta a mesma estação transmissora que o ata-
-Rendam-se e salvem nossas vidas. Não quere. que a Bilbáo está marcado para sexta-feira.

mos mais uma guerra de. exterminação do país.
Pouco antes disso, cento e vinte e cinco extremis

tas precipitando-se em automoveis que ostentavam a ban
deira vermelha com a insignia da foice e martelo, através

d.as rua� estre}tas doa cida�e, invadiram uma igreja do de-j TRUJILLOS, 2-Estci sendo feita a recolocação
cimo qumto século, Junto a praça do Mercado e agarra- crucifixos nas escolas, com celebrações solenes.
ram um padre que falava a numerosas mulheres em fa-l .

vor da rendição da cidade. O padre, ancião fraco e de ca- , Fa Ia Mad rid
belos grisalhos, foi agredido a golpes de culatra pelos)
comunistas e arrastado á sacristia, onde íol despido e no- MADRID, 2 _ O jornal «EJ Socialista» afirma posi- . _ ) , ,

varnente espancado. tivarnente que todos os ministros estão decididos a per- endoA ComI,ssao FR9 MONUMENTO «HERCILIO LUZ»
Em seguida, com a sua pesada cruz de prata pen- manecer nesta cidade, nenhum pensando em transferir a

marcado o dia ! 2 de Outubro, ás 11 .horas. para
tente sobre o corpo esquálido, o sacerdote foi obrigado a

sua residencia, «nem mesmo para Oviedo, que está pron-
fazer a entrega��,o refendo monumento a� P01fO CATARi.

sair pelas ruas carregando a bandeira comunista, através ta a lhes dar hospitalidade segura». NENS�, lia p�s:;oa d� sr. Go�ernador da cId�de de F!o:iada praça do Mercado, repleta de gente, impelidos pelos Declara mais o referido jornal que duas razões prin- nopolis, convida, pai a esse a!o de reconhecimento CIVICOI�
soldados_: Os h?mens e" mulheres, q�e encontravam na

cipais obrigam o govêrno a permanecer aqui: 1) seu de-
a todas as Classes e -Associações em geral, e a todos,

praça, nao continham o" g�stos de pIeda?� pelo padre. ver; 2) o conhecimento de que Madrid, apesar dos peri- quantos, d�ntro e f?ra do Estado, queiram prestar ãque-
, C.hegando este ao fim da praça fOI. Jogado a pont� gos que ameaçam resistirá.

le benemeríto estadista, o preito de sua admiração,
pes

.

no no, de ond� salvaram alguns devotos, logo a O jornal refere ainda que: "A guerra será ganha sem Florianopolis, 29 de Setembro de 1936.
partida dos anarqu�stas. . ser preciso que o Govêrno mude de residencia».

A Comissão.
Antes de deD�ar o t�m�lo,. os anarquistas profa- Amanhã o gabinete comparecerá ao Parlamento.

naram o altar da VIrgem �anttsslma, colocando�a em po-
sição sacrilega junto á imagem do Senhor Crucificado. Em N ao a t,..a C·f""'}U
SL1a marcha através da praça do Mercado, os comunistas

.

exclamavam aos gritos para o povo que o padre era um MONTEVIDEU, 2-0 cruzador Lava/eja, levando a

traidor, porque rezava pela libertação da cidade e fo- bordo uma tripulaçãO armada além de autoridades maritimas, de·
mentava a agitação do povo em favor da capitulação de sembarcou os passageiros do navio hespanhól Cabo San Antonio
.- ilbáo diante dos atacantes nacionalistas. destinado� á esta capitaL

MORREU

I I.
I

SAN SEBASTIAN, 2 - Os nacionalistas anunciam
a morte do coronel Beorlequi, conquistador de San Se
bastian, que havia sido ferido em uma das pernas na ba
talha de Behobia, tendo o seu estado se agravado devido
á gangrena que se manifestou no membro ferido.

Recolocação dos cruc�fixos
nes escolas

Os anarquistas ocultaram-se, quando os nacionalistas entra
ram em Toledo. no serninario, v -lho edilicio de três andares' á
beira do Tejo. �as a luta travada nas ruas de Toledo sepa;ou-'
os dos companheiros, cortando-lhes todas as possibilidades de reti
rada. Aí ficaram, pois, até serem descobertos pelas tropas nacio-

nalistas na noiie de terça-feira.
.

O general Varela acrescentou que centenares de anarqui�.,
tas morreram no hospital San Juan, tambem queimados vivos. En
cont�avam-se eles.no h�spital quando foi este CIrcundado pelas tro-·
pas msurré�tas e incendiado após violento canhoneio. Os anarquis-.
tas não quizeram abandonar a resistencia e pereceram todos carb.i
nizados.

O general Varela afirmou que entre os inimigos captura-é
dos, foram descobertos 15 comunistas russos.

dOslMonumento a

Hercilio

Cid Campos
Henrique Fontes
Wanderley Junior
Carlos Corrêa
Antéro de Assis
Abílio Mafra
Pedro Cunha

•
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Filiaes em:
Seoção �je

FAZEND AS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos

. Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e serglr
Lã em noveIlos e meadas
(3abonetes e Perfumarias

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

� Charutos eDANNEMANN.

tI' � Ernpreza Nacional de

� Fabrica de Pontas "Rite

.��L\�CW����������

FERRAGENS:

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

•

• Ap,entesr Sub·Agentes e Reguladores �e··�V2fla.5��emb�todo. �o.:Estado. 1r:D Brasil, no Uruguai e 1128 prlnr;Ipa \j.� praças estrangeiraI.

A,gentes em Flm-lanopolls :

CamrJOS Lobo & Cía.

Caix 1 Postal, 110.

MACHINAS:
Machinas de beAeriáar madeira
Machinas para offícínas mechanicas
Machinas para Iaoeíros
Machinarios em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.
J oromoveis, Motores de esplosão, lv1ot07es

electricos
Material em geral para transmlsaões:
rnancaes, correias de côuro e lena
.)leos e graxas Iubrlfícantes
Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

sorios, serviço rnechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral
"Carl Hoepcke" "Anna" e Max,.
- Estaleiro 'Arataca"

!ndica:

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

operações .de plastica

Blurnenau - ..Joinville São Franoisco - Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Seoção de SecÇao de

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 -:talhG-

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

--------

l'Javegaçao "Hoepcke"--vapores
f\/laria" _w Fabrica de Gelo HRita Maria"

��o.... O ••••��.A Galeta

I Ateníae bem I
r.

• a
'o •
• G

" I Agencia Moderna de Pu- •

blícações, com ·séde em São Paulo;
e

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
.,

• r-;.orrn ídave ís ..:.101 proprlol, .re. VIZII •
• por semana, todas as segun- •
G das, 'terial e lextas-Ielras, •
• •

Extração com global da cr'stal.

1 . �

Dr. Renato=
� ==Barbosa=:

.������� -- .. ·_�.�c.� f<l �'! :���•••���.--.---=-'. ADVOGADO

•••••••••• '_ ........e. Rua Trajallo, 2 ft(sob.)

"'I Companhia "Aliança da Bahfa"i. �:d!?;:;:-��::iO�
O

-

• I Dr. Aderbal R.

:I FUND�G\.DA EM 1870 G da Silva
·

I... Seguros Terrestes e Maritimos i.·... I
RuaC:n���:f�:'°IO (sob.

� Incontestavelmente a PF�IMEIRA do Brasil �
Fones 1631 p.

1290_1= CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 " I
• RESERVAS MAIS DE .OOO:GOO$OOO'.

RECEITA EM 1935, .792:553$358 Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS

.

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES Af,SUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM. 1 '935 4.280:552$970

,;,

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4.raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paes
J\ngelina-Armando Schmidt
Biguasstí--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pcdro Torres
Cruzeiro-OFvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa

Chefe do Laboratorio da Cresciwna - Dinorah Alves
Diretoria de Higiene do Caminha

Es�d� .

Partos - Molestias de lOinvile':_Xavier Schenk
Senhoras e Curso de eSI (cialização em Lages-Hossanah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-fr:l;1Cisco Chagas Ma.
Saude PúLlica do Rio de chaL,

• Diretor da Matarnidadel Janeiro Mafra -PCilli.Jilio Claudio
O Medico do Hospital Executa analises para eluci-

Nova Trsnlo -J0ão José Arche
Pua C(\r�€·l"efYc �}�é.fr;:--. '25 (�('brFrI(') r�íYa Post= l '19 • d Orleans--Edts.·,: l't1atos

, IllllSO de especializaçáo ele. ação de diagnosticos P t lJ'_ Ir...!
".iS. ! E: L. ul\1:. 1\. 1.ú33 l:J'-lLJ. ll:.LtGkAHCO ALLIAA{-A • \ C' or O m,�:>" uermínio Mile.
� g

molestias de senhoras) Rio do Sul---:\ristides Melo
O Escritórios et"'(1 Laguna e Itajaí G Atende na Maternidade Deseja concerta o �ãoJosé-l(Jié Cos'a Vaz
.�

S
D até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o IJ:, FranciStO-Guarncy Goerre...

� ub-Agentes ar"" B,lumenau e Lages e e á �al�e- Crmsultorin: sr. BOllzon. á rua Feli e S��Joaquím joão "alma
'"] � r\J\I1;" CJ4;�IBA1.Ll, 49 � chmidt n. io. que será pfe- TIJucas�D(j��uld l{amos

....GG8.eD---- ;---:;.-----�...... ----_ namente satisfeito. !��arãO-}<I.t)Ui FIlIU

Aovogauos 1 Dr. Ricard o

I AG M' I Gottsrnannccaclo 0-
E h f d 1°· d H

.

x-e c e a c mica o ospi

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

I Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)tór io de advogacia á rua

I Espsciailfila em cirurgia
ViS'::UIlQC de Ouro ereto graral

n. 70. - Pho11P' l 277. -

CONSULTORIO·�·Rua Tra�
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 15 ás j 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RE5IDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior K 26

TELEF. 1.131

�.dro dI Moura Ferro I
I

Advogado
Rl'd Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n· 1548 1

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

""

Or ..Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica de erlan
ças a adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595
R ·1" .

R<!d(.ienCla: ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

Dr. Carlos Corrêa

FONE-1524
LABOI1ATORIO :DE

ANALISES

-------- ��._.:';::;r,"'·;w::::",'--=,"""''''-".'...c..' ,.'I:""-.•;�,.._....-�.••� .•

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

A c., re$pondtncia, bem COfTl()

os ralares -retattvo« aos 00#

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

Rldação, Admnlstraçio
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 t
Fone, 1.656

AOAZETA
DIARIO INDEPENDENTE
Rldator-Saoretarlo:

Oslyn Costa

COlaboração.
---

M40 3erá deooloiJo o oririnal
publicado QU ncJD.

O conwlio expreS30 em arfl·

lO de collaborafão, mesmo soli·
citada, não implica em respon
lKlbilidade ou endôsso por parte
• Redaçs»,

Agentaa-corr••pondentll
torto Alegre - Dr. Arfoniô

Bottini
Curitiba-Petrarca Cellade ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

J o L.L.EI I
'SANTA CATARINA

CAIXA 15 Endereço Telegr.�, POSTAL No.

Aprovada lP�itD Govêrno da Es

tada de Santa Ca'�harina
.

por

decreto N. 2 d& 19 de Janeiro

de 1928

I I

Orgão official para o con-

trole da producção e 'ex-

Matte··erva

'l'
,
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5

Lenha a domicilio Sái arame

Eleonor Kantovitz As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- S. PAULO, 2-A menor providencias necessárias para elu
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- Àntonia Barbosa residente em cidar o fá to de haverem apare-
minação de Jaçanã e cujo pae ha três dias cido no abcesso os pequenos fins

Empresa de Fornecimento de Lenha, solicitou socorros medicos na As- de arame.

sistencia �olicial afim de que a ---P-í-Iu-Ia-s-M-ed-e-j-ro-.---
S. PAULO-2-Sob a pre- A nossa reportagem tambem tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor pequena tivesse tratamento adie- Contra Sezões. Recuse substi-

sidencia do delegado sr. Durval ouviu declarações á respeito da excelente lenha em t6ros, artigo da melhor qualidade ao quado para um abcesso que he
t t I,

b f
. . u os .

Villalva, da delegacia rte Seguran- conduta de Eleonor. Elas nos h preço ÚniCO de aparecera num raço OI mterna- ----------_

ÇI1 Pessoal, teve prosseguimento o ram feitas pelo proprietario da da na Santa Casa. Antonia Bar- BALANÇA COMERClf\L POR

''''b 'd AI P B 'I' A id R RS 10$000 A CARRADA. bosa tem sido objéto de obser- .----.----------inquerito so re o cnrne a a-r r ensão rasi eira á vem a an- •

rneda Franca. gel Pesté\�a, 34, onde Eleonor re- A distinta freguezia será atendida com a maior vação por parte de diversas pes-] CONTINENTES

Varias testemunhas e os moto- sidiu algum tempo, tendo assim se presteza pelos telefones.
soas do bairro pelo fáto de te-

ris tas Abílio Teixeira e Guilher- expressado: rem sido vistos sair do abcesso As nossas exportações, no pri-
me Choubina foram ouvidos mas «Essa moça Eleonor. enquanto 1341 --1300--- 1088 pequenos pedaços de arame de meiro sempre do corrente ano.
essas declarações abordaram ape- permaneceu aqui com sua proge-

téla. montaram a 2.113.311 contos ou

nas fatos .ircumtanciais,Des�a ma- nitora agiu de modo irrepreensi- FLORIANOPOLIS - - SANTA CATARINA
.

A menor a quem não foi mi- i 16.578.234, e as nossas impor-
neira a versão dada ao caso pela vel, Na ausencia da rnãi entretan- i����������������������� mstrado tratamento no posto me- tação a 2.928.269 contos ou

criminosa Eleonor Kaotovítz que to se permitia receber a visita de dico da Assistencia Policial por i 13.971.119.
não fOI corroborada tambem não um ou dois rapazes o que veiu a Riscos para Bordados e não ser possirel em face do re- Por continentes o movimento
solreu contestação perdurando por- constituir motivo de reclamação P

·

t gulamento
.

foi encaminhada p.ara foi o seguinte:
tanto a incerteza se a moça disse, elos demais pensionistas. Foi por

ln u ras • qualquer desenho, panos de .a Delegacl� ,de Cost,umes VIsto Africa: exportação 30.56 con-

a verdade quando afirmou que isso que atendendo á moralidade qualquer tamanho e cõr, ampliações, todos e quaes- como a pohc',a suspeita de que tos ou i 238.893; importação, .

usára uma arma para desagravar da casa solicitei a Eleonor e a sua quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de o caso merecia atenção. 1.830 contos. ou i 12.677. S31-
sua honra ou se usou de artificies irmã que se retirassem. Daqui sei qualquer parte. O sr. Alfredo de Assis, dele- do: 28.636 contos, ou i ....
pau encobrir atos que constituis- que elas se passaram para o Pa- gado de Costumes apresentou a 226.216.
s. m aóravantes ao seu gestoextre- lacete Jaú, no largo da Polvoril. Expedítora Blumenauense menor ao medico do Serviço Sa- America do Norte e Central:
rnado. Do mesmo modo não está Não posso afirmar entretanto se nitario, sr. Potiguar Medeiros

exportação, 799,616 contos, ou

esclarecido se Anna Kantovitzagiu Adaíl de Souza Carneiro fosse que empresta seus serviços pro- i 6.267,9)0; importação, .

como cúmplice ou se conforme uma das visitas que E.leonor te- RUA FELIPE SCHMIDT N. 20 fissionais junto a essa delegacia 573.326 contos, ou i .

disse foi surpreendida pela atitude cebia intima e diariamente.

I
e este tomou a si o encargo de 3.956.00 J •

da irmã. Esses pontos vitais do
L ..,. Ch

Flo r ia nopo lis observar a menina providenciando Saldo: 226.287 contos, ou ..•

processo entretanto serão aclarados adxanMte d'
á típo Hambur-

r 10 seu internamento na Santa Ca· i 2.311.979.
até o seu termino conforme pensa guez o te eiras.

S
»

D I b t
sa. America do Sul: exportarão,

o delegado Villalva, Para outros

V d VENCE--SE erraria e am er Hoje, o sr. Potiguar Medeiros 158.624 contos, ou i 1.243.686.
esclarecimentos Eleollor não foi en e-se a casa sita á rua VITOR Custa 12$000 a carrada, constatou a.inda por interrnedio importação, 379.519 contos, ou

ainda removida para o Juizo de uma venda possuindo va- MEIRELES n. 15, com porém, rende muito mais. da radiografia a existencia de i 2617.453, 'Deficit. 220.895
Menores permanecendo no Gabi- ríado e abundante stock, bôas acomodações para pe

FONE 1.100
dois pequenos fios de arame no

contos, ou i 1.373.707.
nete de Investigações. sita á rua Spivak, no distrito quena familia. abcesso.. Asia: exportação, 77 .295 con-

"joão Pessôa", Estreito. A tratar com o seu pro- Amanhã possivelmente o exa- t05. ou i 611.042; importação.
O interessado deverá se prietario�DELGARDOWEN

VENDE--SE
cne medico a que, Antonia, Bar- 45.430. contos, ou i 3] 3.092.

entender com o proprieta- D��USEN, no Largo 13 de
.. na localidade do Saco bosa será submetida devera es- Saido: 31.865 contos,

-

ou •...

ri f) do Café "São Pedro", á Maio n. 7. dos Limões, uma exce
clarecer o caso clinico. Depois o i 297.95�.

C
'

f' iad h' F" S h idt sr. Alfredo de Assis tomará as Etos ameno OI autopsia o oJe rua e Ipe c. mi , lente propriedade com .1 zuropa: exportação, .

pela manhã no necroterio do Ara- I�I����������������������I casas de residencía; uma ca. I 1.046.144 contos, ou .

xá.O médi.o legista que procedeu I A!" Y A I" , FI"
,

I·
sa com negocio, fôrno de D,.. Migue I i 8,207.476; importação, .•..

a pericia constatou que apenas lO ....

.

O II •• " orlanopo IS padaria e demais utensílios. Boabaid 1.022.022, contos, ou .••..

uma das balas que o atingiram Estenso terreno contendo i 7.064.028. Saldo: 34.122 con·

produziu lesão moetal. As outras bôa agua, pastagens, plan- CLINICA GERAL tos, ou i 1.143.448.
duas provocaram fomente ligeiras Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- tações, chácaras, e abun- Oceania: exportação, 1.169

O ao BI'Iha Club d t d d' Vias Urinarias-Hemorroidesx r c, um grar: e cen ro e rver- dantes terras para lavoura. contos. ou i 9,157; importação,
sões noturnas e diurnas, e um Bar com perfeito Consultas: 1 142 7 868 S ldTudo por preço de ocasião. das 13 ás 16 horas

. contos, ou i, . a o:

serviço de Restaurante, servido por gentis senho- O motivo da venda é ter 27 contos, ou i 1.289.
ritas.

.

Pela manhã:
O proprietario de ausentar-se. Apenas tivemos VefLil em

Uma grande novidade para Flcriancpolls. Informações com o sr. jo-
com hora marcada

nossa balança comercial com o

A, vino Marciano Cardoso, no
Consult.-R. joão Pinte, 13

nosso continente-a Amerca do
1 eleíone, I 595distrito do Saco dos Limões. I . Sul. .

!.,f••••�. -------G••----�----••••••e
• «�

iMutualismol• •
• O
II ��

• O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as -.ti'"

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

base e a razão do grande exito e populandade 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 I A CREDITO MU-
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CRE-
DITC" MUTUO PREDIAL

protege as classes pobres!

Matou o rap�z por causa
da honra

Que oficialmente a versão de
Eleonor Kanto�itz não sofreu con

testação não ha dúvida entretanto

que valias pessôas já se rnanifes- =-====�====---"'----::---:-::---------I

taram contrariando as declarações .�----

da jovem prestadas á policia. As
-im Eva Castilho moradora á rua

Tabatinguera é apontada por E!eo
nor como a responsável pela sua

aproximação com Adaíl, falou á

reportagem dos Diarios Associados
negando .que houvesse havido da

quela maneira chegando mesmo a

'\ prometer sensacionais revelações
quando fôr chamada a policia.

VENDEM-SE duas casas no

distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua enca

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á

porta e perto do quartel do ���������������_���������
14. 8. 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 LJMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa. »

Ve!Jdt!�se uma bem montada

IALFAIATARIA no distri-
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re-

dação. ---------iiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

A AUTOPSIA

O cadaver de Adaíl dos San-

esconações,

DECLARAÇÕES COMPf\O
METEDORAS

\
1

'>i

Rua Felipe Schmidt

do abcesso!

" -.' " '",1"".' ,'-.
-. � . .. . .

Café e Restaurante
BOM OlA
Em Florlanopol is é a casa onde

mais barato come-se

Grande variedade r\os

pratos

pois O Bom
..J. PINTO,

Visitem
RUA

Dia
27

Casa de Diversões
--

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAfITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto h�netis
dade e ambiente seléto o que muito lhe' agradará
Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15

de Novembro

pois, devem cooperar para o

bem de todos
Todos,

Faça a sua inscrição hoje mesmo

1$000 apenas para cada sorteio
----- o-------

V. S. �,ão deve vacilar um só instan·te !

V'ISCONDE DERUA
�

• OURO PRETO N. 13 e
• •
• !.i
� v

I Habilite-se' Inscreva-se! I· .
�-'

u �

........-'_.
----..._.-----••••••

,

� I ,

.. �
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.j. 4Itt.

e condenado por crime de morte cos dias readiquiriria lsua liberda
praticado na comarca de Tijucas. de, pois tencionava fugir, seguindo
Bozzano ao ser entrezue as i.1lj- o exern )10 do seu «cokga» Baíanü
toridades já uazia, de ha muito, 0.1 presrdianos ,:onsegui arn fu·'

I remeditada a fuga, +rpois ao ser gir daquela prisão, onde.'se eil

transportado desta capital para o centravam sob a guarda �do sr ,

presidio da cidade de São Jose, Fernando Sa'/a, carcereiro, abrin-

; !o '

• d :II'
no carro fórte da Se�retarÍa, da d), um esplço entre as grades do

C � f]C () e�,e fi OS Seg\lrança, um d�s soid�d{)s I
que cubiculo, com uma Seria fórte.

I escoltav •.m o celebre bandrdc , Achavam-se na nesrna cêla os

n C' dA.. d S
-

J'
fi! re istou o nado ene tr d condeiados F!anC13Cü Jacinto Vlei-

� Ia :� a' @i SI: e ao ose conse !1 LI I ram
J

�nt�s: p�ré�, d�on e:�r��' na ra, Pedro Manoel e Euzeb.o
�1 cadela, Bozzano, deixou carr sua Alexandrinio Daniel que não qui-

tug i r, S te rrando as ffl rades do cLIb icu Io ::��uQ"!. juntal-a, mas não '00-

d:;:�ç::g�: °fugc:.mpanhe;rode� Um policial, tornou-a. Revis- Foi, ainda, roubado de Ab·
tendo-o encontrou uma sêrra lle- xaudrino Dmiel , pelos evadidos ,

� pacata cidade ele São José, são: Jaime de Oliveira Coelho,Be' xivel. Interpelado sôbre o fáto e Q um terno de casemira.
por cinco criminosos, que alí curn- lico Zeferino da Silva, João Clau- que pretendia realizar com ague' A autoridade policial del Sae
priam pena na cadeia pública, �ino, L\ngelo, T"mailani e

Hen-1la
sêrra, e�vô!ta á cinta,

tespon-1Jo3é, dilige:t� deleg:ldc. Arnold)
Os íugitivos, elementos irrequie- tique Bozzam. deu que, SI fosse para a Pemten- Souza,. esta a testa dos se. "tç �

tos e prejudicias á ordem pública, Este último perigoso delíquente ciaria da Pedra Grande, em pau' da captura dos f·ugitivos.

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

Na hoje,de

Em nossa edição anterior no- nas imediações da Penitenciaria
ticiamos, com detalhes, a fuga da Pedra Gran ]e,
de um penitenciario, que, após A mesma aventura,

- porém
plano ardiloso, conseguiu evasão, desta vez em massa-foi pratica
sendo, em seguida, aprisionado da nesta madrugada, na visinha

Farinhas superiores, elaboradas com os melhores
trigos, só as do

MOINHO «]OINVILLE»
�"á...,.�r:Z""�l'4..-,��.,r-' ..-'.,..-'W' r- -...�.....,..,....--.... ,.........,. ,...-. ........ 'J,p...,. ......�

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

..-..''''''''..,-1
�Nossa Vida Ii� ��������� ������oo��

o governador
Lima Caval

canti
tería infringi
do a Constí
tuição?

',.

v o
FLORIANOPOLlS, Sabado, 3 de Outubro de

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

1936

TransferidaCARTAZES
DO DIAAHIVERSARI05

Faz anos hoje o sr. Armando
Blumt do comercio de Curitiba.

Passa hoje o aniversario nata

licio do sr. Jugurta Nascimento,
funcionaria do Ministerio do Tra
halho neste Estado. BATl5ADO

Monumento
RIO, 2-0 sr. João Cleófas, a Hercilia

em nome dos oposicionistas per- Luz CINE IMPEqIAL, ás 7/30nambucanos, lêu, ôntern na Câ- horas, 'Roubada do altar, com
rnara, uma representação dirigida

D
.

_ d
Claudette Colbert, Fred Mac Mur-

ao Senado, contra o governo a comlss�o promotor� o mo-
ray e Robert Young.Lima Cavalcanti, acusado de ter nurr.ento ao Ilustre estadista bar- AMANHÃ a' 6 8 horas o

CRESCIUMA, 2-Devido
,

f
-

id C
"

dR' d d H '1'LI'
se, ao máu tempo reinante foi

in nngi o a onstiturção a ,-e' nga-ver e r. erciuo UZ, rece-
mesm fil

'bl' -' J' d b
,.

o .me. transferida, para o dia I 1, a
pu rca, nao me um o no orça- ernos o seguinte convite:
mento do E"tado a quóta de «Florianopolis, 29 de setembro CINE REX 7 �O b

inauguração do majestoso
4010, destinada ao combate aos de 1936.

1

"

ás ,u oras, prédio do hospital desta vila.

efeitos das sêcas. III S
fi batuta da alegria. •

NA d
mo. r. AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 Va-O reuni r - seesse ocumento, r d E t d d die,cor am s .an o marca o para o la horas, O anjo das trevas.

os seus . autores que a mclusão 12 de outubro, ás I 1 horas do b' t GC t M d di d' I id 1 d d O ga I ne e e o ran-
na ,n,ossa �r a agna o IS- la, a 50 em 3rJes a e!1trega o CINE ROYAL, ás 7,30 ho' .

�oSItlVO obngando,
per�Janente-1 Monumento.

a ,Herc;!;o L;,z' ao I ras, Entre duas aguas.
de Conse! ho �asels-

mt'nte, o combale as secas, re- Povo Catarmense na pessoa do AMANHÃ '

5 6 314 ta da Itai la
presen�ava a m�ior vitória d�s sr; �overn�dor da cidade de

18,30 horas, Pr;�cez� dos mi.
bancadas nordestmas na Consh- Flonanopohs, temos a honra de lho-es BT' 'tt H I

. ROMA, 2 - Noticia-se,
. , , ,com .Igl e em, a maIS

tUlnle, e o maIOr pr.onunclamen- convidar a V. S. para, COlO a II' d Ih d E oficialmente, que o gabinete ita-
d d

. -

-

.' .
In a mu er a uropa.

to e to os os constitUintes bra, sua presença, contnbUlr para que liano reunir-se-á na próxima se'

sileims, ,no proposito comum de I êsse áto de rec�nbeci�ento CIVl- CINE ODEON, ás 5, 6,3141 gunda·feira, 5 do corr- nte, ; �

proporclon�r ele�ent�s para dar I vo tenha o deVIdo bnlho.
e 8,30 horas, Edmundo Lowe 10 homs. da manhã,

combate sIstema,tIco as sêcas, nu' Com agrar:lecimentos e alto
em O dom da alegria e o filme Acredita-se .:Jue essél reuniã,)

rt�a extensa �eglão d':'l ctrca de lpreç? A Comissão: ,I seriado, A flotilha misteriosa. tenha sido conyocada para tra-

Oltocent�s q�Iio_metros qu�drad(}s Czd Campos, Hennque AMANHA, ás 6,30 e 8,30 tar-Sé: da s:télaç10 monetaria.
e de seIS fllllhoes de h'lbltantes, Fontes, Wauderley junv:r, horas Uma noite angustiosa O Giande Conselho Facista
011 seja a oitava parte da popu- Carlos Corrêa, .Jl!Zt�ro de

' .

dever:i reunir-se no dia 18 de
lação do Bra;il. .flssis, Abilio Mafra, Pedro Guardc.-chuvas e novembro vindouro, ás 22 ho-

Cunha. sombrirlhas raso

João Gustenhoffen, Irma Vender
lich, Albertina T. Carvalho, Leo
poldo Selinke, Japi Fernandes,
Luísa Rosa, Assis Chibe, Fran
cisco Bitlencourt, Albino Lourei
ro e sra. e José Carreira.

a inauguração do
hospital de Cres

ciuma

Amanhã será levada á piaAniversaria-se hoje a graciosa batismal da Catedral Metropoli-
menina EIí Terêsinha, filha do '

D
tana a interessante menina Mari-

sr. arcí Linhares da Silva. Iene, filha do sr, Jaime Abraham.

Festeja na data de hoje, o seu ani- Serviram de padrinhos, o sr.

versario natalicio do estimado João Abraham, do alto comer

conterrâneo sr. João Abraham, cio local e sua exma. esposa.

membro da câmara de veread,,- ('EL05 rLUBE5
I .� e do alto comercio local.

Festeja, segunda-feira, a sua

( .ta aniversaria ilatalicia a gra
{;OSLt menina OtIlia Péres, filhi
nha do sargento Péres do 14
B.C

Dest:;rro R. Esporte Clube

ReaJ;zar-se-á hoje, á noite, nos

salões do simpatico De!iterro Re·
creativo S. C. uma animada
soirée dansante.

fAL!'SrlmEHT05
f'flZem filiaS HOJE

o �r. Joaquim Enes Torres;
a st'nhorinha Neli, filha do sr.

Jonas C:uione;
a senhorinha Isaura Leal de

Meireles;
a exma. viuva Candída Sch

midt Corrêa;
a senhorinha Italia Villaim,

CHE6Am UH5

Tte. Souza Lima

Faleceu em São Paulo, onde
residia, no dia 23 de agosto fin
do, a exma. sra. d. Maria de Mo
rais Paim, filha do sr. Justiniano
Alves de Morais.
A extinta, que era muito co

nhecida naquela e nesta capital,
contava com largo circulo de ami
zades, motivo por que o seu tres

passe causou profunda consterna-

ção. CIDADE DO VATICANO,
SERRARIA DELAM BERTI 2-Noti,�ia-se que o Papa Pio

C $ I XI condecorou com o grálJ d�
ysta 12 000. a car�ada, comendador da ordem de S, Sil

porem, rende .mUlto maIS.

Condecorado
pelo Papa um
jornalista bra-

sileiro

Agradecemos. R. N O C E T I Vermioll! Gráve na menilrlaS

CONSERTO E REFORMA
e' o rerredio moderno contn a

vermInose,
-Uma ctJmis�ão composta dos

srs. deputado dr. Cid Campos,
maj')r Pedro Cunha e dr. Car
los Corrêa, esteve ante-ôntem no

Palacio do Governo e na Pre
feitura Municipal convidando o

governador Nerêu Ramos e o

prefeito Olivio Amcrim, para as

sisl.irem o áto da entrega do mo·

numento á Hercilio Luz ao povo

Chegou ontem de ltajaí acom'
panhado de sua exma. familia, o
sr. l' tenente José de Souza
Lima, delegado daquele munici

pIO.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I

Procura e entrega a domicilio
Cumpram
a lei do tra ..

balho

Fone 1.348
Rua Felipe Schmidt 11. 33

Sezões, Malaria, Maleitas?
Piiulas Medeirol

vestre o sr. Mario Guastini, Jor'
nalista em São Paulo.

Segundo um edital que o Di a
TIa Oficial vem publicando, todos
os individuas, emprezas, associa�

ções, sindicatos, companhias e fir�
mas comerciais e industriais são

obrigadas a enviar,sob pena demul·
ta, á Inspetoria Regíonal, do
Trabalho uma relação nominativa,
em duas vias, dos seus empre
gados, donde const-:m, além do
nome, o st'xo, idade, estado civil,
nacionalidade, categoria 0:.1 pro
fissão, ordenado, salario ou diaria,
gráu de instrução e d ,ta da aj
missão ao serviço, na fórma das

disposi;ões do decreto n. .. , .

20.291, de 12 de agosto d::!
•

1934.
Os que não cumprirem com o

que dispõe e referido decreto es·

tão sujeitos a multas variaveis de
100$000 a 10:000$000,

ogeneralFran
co responde ao
partido nazista
BERLIM-2--0 general es

(sobrado) panhol Francisco Franco,chefe dos
exercitos revolucionarios,resp'Jndeu

���.r�������r*;� telegraficamente ao general Rudolf

� Joél Vieira de Souza � Hes.;" agradec:ndo as fe�i..:itações
Em São Nl1guel, próspera W e

ij
recebIdas em vutude, da hbertação

localidade do municipio de � Senhora �� do Alcazar de Toledo. Em seu

Biguassú, realizar-se-á ama- �� . . � telegrama, o general Frdnco diz o

nhã a tradicional festa do � partI:lpam aos parente_s e �� seguinte: «Em nome dos defenso'

padroeiro daquele lugar. ,� pessO<.�s de SUê:l.S relaçoes � res do Alcazar de Toledo e no

Reina gra�d� entusiasmo � o n,asclmen�o de ALOYSIO � das forças sob o meu comando,
por essa festtvIdad� que, co- � J?!-L ocorndo a,27 do � agradeço,. de cora,ção, as, congra:
mo nos anos antenores, reu· �� nles p. passado. �� tulações do Partido NazIsta». E
nirá grande número de pes-�. . � com a maior amizade que desejo
sôas, não só da localidade �lij, Fpohs',-2-10,-36 ij a grandeza e.a prosperidade futu-
como romeiros. �_ ��..........."'"""............. r.o;"I ..........-_'rl ra do grande 'povo alemão» .

..._............ .L.. ���L.�,,��,�"-��6,........�

Fone 1.100
catarinense.

Irradiaçãó de
Roma

Está em Florianopolis, o te

nente Leonidas Herbest. oficial
da Força Publica,

�cha-seAne5tlad caNPitaI.I.o ndosds� I A Estação de Roma 2. R.O.
amIgo sr. ma o apo I, e 1- 25 4 k I 1810

.

d' ,

d
-

d P f' M
m. "c. , Irra Iar!l,

ca o secretario a re eltura u- h' , 20 20 h
'

t..

IdA' . 0Je, as , oras, o segum e:
mClpa e raranguá e prestigIOso A" 't I'

I'
,

I
. . .

nunClO em I a Iano, espa-
po Ihco naque e mumClplO. h'l '

..... t
A

n o e pur ugues.
Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmis5ão da opera Paula

de Mozzi do Mo Gino Mari
nUZZI.

Convérsação sobre um argo
mento de atualidade.

Noticiaria em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

o Fermento Medeiros é o pre
ferido, porque é fermento de qua
tidade.

Religião
oun�o5 ('ART3m .

1Jep. José Born

Acompanhado de sua exma.

familia seguiu boje para Blume
nau o sr. deputado cla6sista José
Nicolau Born.

Para o norte seguiram: Ema
nuel Fontes, Otávio Carvalho,

.
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