
porto �Iegre inundada
ros inteiros submersos-
volume das águas

------------------------------.----�---

PORTO ALEGRE, 3 -- Esta capital sofre novamente as

terriveis consequencias de uma enchente formidável. Ha
três dias que chove torrencialmente, não se sabendo quan
do a chuva acabará. Os bairros Menino Deus e Ilhota e

vários trechos de Azenha, Parthenon e Floresta estão co

bertos pela água. �s galpões da Limpeza Pública achanl- ����������������������,����������������������
se repletos de flagelados, cujas residencias, ou desaba- A VOZ CO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
rarn, OI! toram invadidas pela correnteza. Os moradores
das ilhas fronteiras mostram-se alarmados com o crescen

te volume da dagua do rios Taquarí e [acuí.
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Majo r HRu:�os

��iiiiiiaõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiãiiiiiíiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiíiiiliiiiõiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõii
� nomeauo Inspel.or lUas e-

�iões Militares de Paraná,
Santa Catarina e Rio

Grande do Sul

grama:
.

«Muito grato seu honroso telegrama e da ilustre repre- p
..

sentação Partido Social Democrati-:o Baíno na Camâra Federal foi
.

resO
para mim gTDnd � satisfação manifestar na Assembléra Legislativa
da São Paul� a. soIi�ariedad� e o jus.t� aplauso da. �ancada do' O "gato"PêlrtiJo Constl!uclOnahsta a a'itude cl,arlVldente e patrl�tJca governa-

t
.

nador Jurací Magalhães em defesa ordem legal. Amistosas saudá- erce Ira
ções (a) J Jenrique {Baima.»

As farinhas

"CrUZeirO", Surpresa" e "Bôa Vista"
do MOlNH� j0INVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram sómente trigos �scolhido�,
devem ser ss preferidas.

----------

merciais situados nas ruas mais cen-
trais da capital, o que nôs leva a Imp ressãO
crêr não haver as nossas autori- da dôrdades policiais conseguido pren�
der a chusma de ladrões que do tragico de
continuam, despreocupadamente, sastre do PORTO ALEGRE 2 --No
a agir, "Wacco C. m�rcado de couros vacuns senos,

Na madrugada de hoje, mais T. O."
existe esperanças de melhoras,

ou menos ás 4,30 horas, dois atendendo-se ao maicr interesse
individues penetraram no prédio, S. PAULO, 3 -- O gover- demO�nstrado pelos compradores.
do Cine Royal, á praça Getu- nador Armando de Sales Olivei- preço em vigor é atual
lio Vargas, onde residem, €m ra telegrafou ao gal. Ooes Mon- mente de 4$J�0, tendo assim :'0-

uma das dependencias a exma. teiro apresentando pezames pelo
Irido ligeira alta.

sra. d. Josefina Klrsten e sua falecimento do seu filho. . -O:--F-e-r-m-e-n-to--M-e-d-.-lr-O-8-é�0-p-r-e_filha, a senhora GestJudes Kers-
. �IO, 3 - Os �orpos dos oli- I ferido, porque é fermento de qua-ten. ciais Pedro Aurelio Goes Mon- tidade.

Os larapios na esperança de teiro Filho e Renato Cesar Pe-
conseguirem rc.ubar dinheiro, entra- reira da Silva, mortos no desas- P rêsos em
ram pela porta principal daquela tre de avião em Santíssimo apre- B ,.

casa de diversões. d' f
. Uenos A.' I·eSsentavam iversas facturas pOIS,

Logo que d. Josefina Kers- f t· d d IIoram re Ira os a «nace le» BUENOS �IRES, 4 - Asten e sua filha pressentiram do aparelho sinistrado com os d
gente estranha naquele prédio, membros inferiores totalmente es-

autori ades detiveram o o.pitão
- C' d Leüz.:_ comandante do. vapor «Ca-tomaram prccausoes, a Im e se magados. Os dois corpos, depois. b ..

Merc� -iii
" d f d d

o ::lan Martin» , e man�em
lII'iJ fUI e en er�m. e recompostos, foram removi- bordo in

.

I " .

a

Os meliantes, após visiti\r ai- d CI b M'I' comumcave o sr '-'ItIZ

d C b·
os para o u e \ ltar. doleo'ld d

.,

e am ... t' ntos do (Í)o'1lal O d d I d
....

t> o o governo e5panho'JQ.1t , "'" guns compar Ime 1l j', aspecto o gran e sa ão o

I Af'J .

.

RIO, 2 - O mercado de não encontrando dinheiro, dirigi- Clube Militar, ôntern á noite, da- sera' I'n:ue se dafuma, o sr: Ort�z
b· b' h· f ti rt ond s b·

. cerroga o a respeIto d<:am 10 a nu, 0Je, irme, notan- ram-Sê: para o q a o e e va em uma Impressão da dôr Cf'rtos p t b' .
.

e

d· h d J fi ""' comp nhl· . .

I
0:1 os o SCllrOS In -lll·lvele-se certa animação nos nego' ac ava . ose na eur a a

que causou o tragl\;o aCI{ ente.
.

d
.

"

-,

.
.

d d filh O I G M'
quantc ao esecato as autoridadesc'.os, tanto miilS que e Londres e sua a.

genei'a oe5 ontl':l[O, em '

Ur'lrguiililS.c l�gOU � primeira cotação para Surprêsos ao defrontar com duas cuja t�sJOnomia se lia uma gfan� �__� _
o franco, o que esclareceu a si- senhoras, os ladrões travaram com

I
de amargura, não se limitou a A cêna a todos pUl1g1ii.

tuação cambial. Todos os ban- elas luta corporal, durante quinze velar apenas o Llno qu� tanto Logo que os corpos cheryarólln
cos sacavarn: libra, 84$200; do- m:nutos, resultando receb,�r aquela queria. As veze, d :ixav,l o seu aú Club� Militar, ur'la grande ro-
lar. 17$070; franco, $850; es- senhora várias ercoriações pelo corpo inanimado. por algum ins- tn'lria de pessôas atluiu á sédeda ilha dos Ratones cudo, $770; franco belga..•. corpo, produzidos por um sarrafo. tantes, e ia contemplar o do ou- dJ palacio da Avenida. Entre ou�

2$tS90; franco suisso, 3$745;. A senhora Gertrudes, apre� tro jovem, o tenente Renato, que tras, vimos os ministros da Guer-
R!O 3 - O sr. Artur Costa prestou informações marco, 6$880; peSO arge['tÍno, I senta profundo golpe de faca na o fatidico Vacco C. T. O. tam- T� e da JU5�:ça, vários gen2ra: ..

á Câmara dos Deputados nu requerimento do sr. Durval 4$80U; peso uruguaío, 9$250. região frontal esguerda. bem roubou a vida. eH ativa e da res�rva, tOd0S 31Uê4
Melchiades sobre 0 arrendamento da ilha dos Ratones si- Para cohraças oficiais, o Banco Os gatunos, após essa cêna, de E olhava-o com o mesmo sen- !es oficHlis que s�mpre '1cO'niJa-
ta na baía norte de Florial1opolis, arrendamento que só po- do Brasil afixou as taxas de ... inominavel malvadeza deram às timento, com a mesma amargura, n�arilm

..
() general Oóes Monte;ro

deria ser feito medIante concurrencia, não realizada por 57$047 para a libra e 11 $250 de Vila Vingo, fugindo pela por- com que se detinhil junto ao ca- além d I ;ivis de grande represen:
prejudicar a concessão os interesses nacionais. para o dolar. ta dos fundos do velho casarão. daver do seu filho Pedro. ta�ão tqaI.

o

do cOEnplot integralista
alagoeno

MACEIO', 3 -- Foi apurado que o tenente Celestino
Vieira, chele integralista de Sergipe, achava-se em Maceió, pe

parando o movimento, e fugiu de automovel, no momento em que
soube do fechamento da séde da organização verde. Seguiu êsse
tenente para Penedo, de onde passou para Sergipe.

O tenente Celestino viréa em missão do chamado chefe
nacional, afim de coordenar elementos para o movimento.

O chefe de policia tem recebido teL:gramas do interior,
comunicando-lhe o lechameuto de r.ovr,s nucleos i:.tegralistas. Em
todo o E�tado reina ordem.

Depoz, ôntem, Iogamente, r a policia, o tenente Olivio Pe
drosa, chefe municipal em Atalaio Não póde a reportagem obter
êsse dfpoimen!o, conservado ainda em sigilo.

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

SoliQariedad� paulista
ao governador baó�na

RIO, 3 -- o sr. Henrique Baima, presidente da Assem
bléin Legislativa de São Paulo, endereçou ao sr. Clemente Mariani,
leader da bancada baiana na Câmara Federal o sf'guinte tele-

Prisões,
\

I

de integralistas
•

nelros

•

mi-

BELO HORIZ�NTE, 3 -- Ha muito tempo vinham
os lntegrali�tas de Saúde, no muni�ipio de Avianopo�is promo
vendo violenta campanha de d-�scredlto contra as autondades da�

quela localidade.
Isso motivou uma diligen::ia 10 delegado de policia de

Avianopolis que ali chegado e depois de verificar o que se pas-
.

d d' n· d "
.

sava, efetuou a pnsão e Iversos camIsas-ver es e,t!le os quaIs

os srs. drs. Antonio Viçoso Cotta, general farmaceutico Marcondes
e Antonio Coelho.

o A NTO

,1.=" :_�--
-.,.

,...•
"

" I

,
T

t u I II
. ,

Ia.

.

�., ....�� I, .

.

t. ��'!f�:1��;.� ..,'�.�·,; ,4)�'
"
••

pelo ternporal- Ba·jr-
�umenta sernr.Jre o

ZE
ANO

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

III I Florianopolis, Segunda-feira, 5 de Outubro de
------------------------------------------

CALLADO
1936 INUMEHO 625

Chegado da Capital da Re
publica, encontra-se, desde
cntern, nesta cidade, o des
tacado conterrâneo jornalista
major Hugo Ramos, figura
proeminente no cênario poli
tico nacional.

RIO, 3 _ ... O general Góes
Monteiro, atual inspetor do . --.-

10. Grupo de Regiões será g�elels Ficar Rico?
transferido para o 20. Grupo, COMPRAE BILHETES UHERf

q�e abrAnge �s tropas fede-I cos NO Salão CJMEJ1CIJU.

r�IS do �ara�a, Santa cata-lRua ,�o,���lhelro.,Mafra N. 9
rlna � RIO Grdlncie do Sul. �t.OJhcJO cio lV1.ercado)

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

Uâm.ara � � Ii'�. � �.. r1..
..

Vi
IS \W �J.� �}�!�Miln De �pa I �-��m�.������������'"�....-,"".="'."".",-...,,-�-=..:.�."-F..:r:..�c-",.,"'.....

I
F' J'd IM t: w

Foi convocada para re�nir-se'l·
erl as, por me ian es, ii Se�1�!Hmi"a

)hoje, á noite, pelo seu presiden- sefina Kerslen e sua filha
te, sr.' João Alcantara da Cu-
nha, a Câmara de Vereadores,
que deverá tratar da discuseão
e votação do orçamento para
1937, e leis complementares.

classe

Pill�ÇD das
ceuros

Florianopolis continúa a ser o''
O sr, \\Tilly Kersten, filho de

campo escolhido pelos ladrões d. Josefina Kersten, ao ter conhe
pára as suas atividades. Seguros. cimento da lamentavel ocorrencia,
da impunidade, vêm, ha muito, providenciou no sentido de ser

assaltando até estabelecimentos co· os feridos medicados.

H'}j�, ás I J horas, aquê]e ca

valheiro e.steve na Policia Central,
relatando o fá to e solicitando pro.
videncias,

de

PORTO ALEGRE, 3-" A
policia desta capital prendeu
Waldemar Andrade, que prati
c/ ra numerosas falcatruas Iazen
de-se passar por membro de i111�
tre família de São Paulo.

Waidt,mar Andrade que era

aqui conhecido como «gato de
terceira classe», foi requesitado
pelas autoridades policiais da
Paulicéa.

CAPE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
. Antonio Paschoal

,� .. \.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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co àefinitiuo sobre ffloõrlõ"
IGIDAS PELa GE
AOS MIL.ICIANO ......

Executado como

o correspo�dente«Encheremos as trincheiras com os vossos cadaveres,quando tit .J Ou � r'\ a I"fizermos o nosso avanço definitivo sobre rAadrid» .

FAXINA, 3 -- O delegado
de policia, ha tempos, recebeu
denuncia de qlle em Engenheiro zadamente u que havia feito.

MA"'OIr\ 3 E
.

d'
.

id d I Maia um lavrador após a morte Tendo ficado viuvo em 1932,
L"r\ 1...1- - m consequencia a rmprevista parti a o

d
'

h' de d dpresidente da Republica, acaba de ser declarado uma nova crise mi- f'lahe:;po!)a,
avia e�one�t� o u�s Evilasio veiu a saber que uma

I as com as quais VIVia man de suas filhas tinha sido desones-nisterial. lnlormsções fidedignas asseguram que o leader comunista
I d d I' -

•

J
' D" dI" d

"

bi ta mente, nascen o a Igaçao tada pelo namorado.
ose IaS sera encarrega o, pe as cortes, e constitutr o novo ga I- •.

duas cri A' f' "f'cnnunosa uas crianças. rapariga con irmou esse ato.
nete.

De posse de dados positivos, [Desde então, ele passou a viver
.

M d 'd
o delegado organizou uma cara- maritalmente com ela, nascendo

Terroj- em a ri
vana, que rumou para o distrito duas crianças. Carlos e Pedro.
aludido. Prosseguindo na confissão, disse
Alta madrugada, os policiais ainda que não pretendia desones

deram uma batida no sitio do tar outra filha. Um dia, porém,
ladrador denunciado surpreendeu- foi surpeendido em situação du
do-o em flagrante delito, pois ... idosa por outra filha, que se

que ele repousava num leito em mostrou revoltada com o que pre
compahia de duas mocinhas suas senciou. Temendo uma denuncia,
filhas. foi que Evilasio seduziu a outra

(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOLEpO-3-Segundo informações chegadas á esta ci
dade, os legalistas estão construindo ativamente nos arredores de Ma
drid uma linha triplice de trincheiras, protegidas por rêdes de ara

me farpado entrelaçado e com sacos de areia entre os fossos.
Falando ao microfone de uma estação de radio, em uma

mensagem dirigida aos governistas, o general Franco declarou a pro
pcsito:

BUf<GOS--3-A aviação nacionalista bombardeou eficaz
rrente os arredores de M"drid.

.i\zs:,� p "eside a reunião
ministerial

MADRID-3--0s ministros reuniram-se em sessão de con

selho, sob a presidencia <10 chefe do Estado.
Finda a reunião o sr. Largo Caballero declarou que a maior

parte da sessão foi tomada pela exposição que o sr. Alvarez del
Vayo, ministro dos Negocios Estranjeiros, fez perante os seus .colegas

1sobre as questões tratadas em Genebra.
O sr. Largo Caballero acrescentou que a situação é satisla

teria em todas as frentes, especialmente no vale do Tejo, onde os na

c.onalistas não puderam atingir nenhum dos objetivos visados.
O r-residente do conselho desmente a noticia transmitida

pelos nacio�alistas de que um avião governamental, pilotado pelo
comandante Victori, tenha pousado nas ilhas Canarias para se colo
car á disposição do general Franco.

O comandante Victori declarou por seu lado que estava

com a Republica desde o primeiro dia do levante militar e que con

tinuaria a defendê-la.

, I

LONDRES -3�Comunicam de Gibraltar que, segundo
informações de boa fonte, a frota governamental espanhola se dirige
atualmente para o estreito de Gibraltar depois de ter em vão tentado
forçar o bloqueio de Bilbáo. Esperava-se que no estreito as unida
des governistas poderiam entrar de novo em ação com os navios re

bddes.

Deixou Madrid

PARIS - 3-Informações de carater oficioso, provenientes
de Burgos, asseguram que o presidente da Republica espanhola, sr.

I.,!anoe\ Azana, teria abandonado, hoje, a bordo de um navio espe
cial, a capital, refugiando-se numa cidade do litoral mediterraneo.

Crise ministerial

MADRID--3-0 estado de terror e de panico, na popu
b.ção da capital, aumenta hora para hora. Nas ruas da cidade, veri
ficam-se contínuos incidentes entre social-comunistas e anarquistas,
que se acusam, mutuamente, das derrotas. A' s duas horas da tarde,
realizou-se uma manifestação em frente ao palacio do govêrno, sen

do, nesta ocasião, pronunciados discursos violentissimos pelos leaders
comunistas, exigndo a imediata demissão do sr. Largo Caballero.Os
.... umca • I.. '", c. f arn disfarçando a verdade, mas reconhe
ce.rn Gl,� a

.

"I ç..iO é extremamente grave.

� iY'lbates na

� .
..:� ce Madrid

re

tv.l.· ..1- iD, 3 -Foram mortíferos os combates
uurante a jornada de ôntem.

Acentua-se cada vez mais a impressão de que os insurréctos

travados

'1
'

..

..

continuam a atacar violentamente nos setores de Siguenza, a nor- 'ldeste de Madrid, e Navalperal, a. oéste. Os revolucionarios pre
parariam uma ofensiva em grande estilo no setor de Toledo, ain

da considerado como o ponto nevralgico da campanha.

espia0
do "Pe-

PARIS, 3 - o correspondente do «Petit Journal» em

Hen'daia, sr. André Neumann, francês, foi executado em Burgos
quin ta-feira passada, acusado de crime de espionagem.

o Cégo do Cavaquinho
Para o amigo Antonio Boabaid

por Trajano Margarida

Igual ao som ferido em taça cristalina,
ASSIm sôa em minha alma a vóz desse céguínho,
Que em busca de um alento á sua dôr ferina,
Pede esmola a cantar, tocando um Cavaquinho.

Quási alegre, o infeliz, com vóz pungente e fina,
Da multidão Iébril que passa no caminho,
Invoca a compaixão, sem maldizer a sina
Que o deixa assim sem lar, sem mãe, cégo e sósinho.

E, quando o escuto então na lírica amargura,
No palco desta vida a exibir cantando
O mal que infelicita a sua alma humilde e pura,

Maldigo essa ironia impiedosa e insâna,
Que sem nada temer, cruel, fílosofando,
Gargalha sem cessar da triste dôr humana.

Fpolis, 3 de Outubro de 1936.

PAI
SEL.VAGEM

Para esta cidade foi trazida
toda a familia do lavrador, que
se chama Evilasio de Camargo
e conta 58 anos, composta de
10 filhos e dois netos estes oriun
dos de sua ligação incestuosa.
Ao ser interrogado, Evilasio

procurou negar o d,'!líto. Mais
tarde, porém, cvntou pormenori-

Jovem.
Mais tarde, atraíu mais duas

filhas, meninas ainda, as quais ti
veram o mesmo destino que as

irmãs mais velhas.
O criminoso foi enviado para

esta capital, onde será examinado,
pois é crença neral de que ele é

um doente.

DO ESTRANJEIRO

BUENOS AIRES- O sr. Tomas Manoel Elio, que f
destituído de ministro da Bolivia e da presidencia da delegaç
boliviana á Conferencia da Paz do Chaco, declarou que v

pedir ao presidente da rel-rida conferencia autorização para div

gar certos fá tos qu � até hoje estão em segredo.
-Os serviços de automoveis coletivos serão restabeleci

amanhã. Vão ser devolvidos as empresas os carros reque
tados,

ASSUMPÇAO, - A policia prendeu, na séde do C
selho Geral dos Trabalhadores, os seus dirigentes, que iam d
cretar uma gréve geral. O ministro do Interior publica uma no

explicando que as medidas adotadas contra os comunistas, c

apoio dos Partidos Colorado e Liberai, visam evitar pertur
ções da ordem.

SANTIAGO, __ o Desmente-se a noticia de que o
! AJessandri iria a Buenos Aires encontrar-se com os srs, Justo, R
osevelt, Getulio Vargas e Terra.

LA PAZ, - A Chancelaria expediu um comunica
sôbre a destituição do sr. Tomas Mr:�oel Elio <.lo, casgos de
nislro da Bolívia em Buenos Aires e de presidente da delegaç
boliv.aua á Conferencia da Paz do Chaco.

O ministro boliviano na Argentina enviou ao govêr
uma atuação na Conferencia da Paz no Claco.

A Gazeia'
Desportiva

NOTAS
POLICIAI

Redator-Acíoll da Vasconcelos Por embriaguês e desord
foi prêso e recolhido ao xad
da Policia Central, Paulo Fr
cisco Rosa, de CÔl branca, na

cal deste Estado, com 23 a

de idade, casado, pescador.
residente em José Mendes, 58.
-Foi recolhido, ôntem, ao

drês da Policia Central, por
�

ver espancado sua esposa, M
gino Zacarias, natural deste
tado, de côr preta,casado, c

25 anos de idade, residente n

ta capital, á rua Aristides Lo
sjn,

IRIS F. C.

Para o treino que se Irealizará
amanhã, ás 16 horas, o diretor
desportivo do Íris F. C. pede o

comparecimento de todos os ama

dores inscritos pelo mesmo clube.

Assucar de Baunll!1a Medeiros
Para cremes, tortas, sorvetes e

licores, não tem rival.

COnsultas
Médicas gra

tis
Envie diagnostico e indicações

a quem enviar sintomas, idade,
profissão, tratamento já seguido e

todos os detalhes possiveis com

envelope selado. Caixa Postal
2.398-Rio de Janeiro.

serraria Delambe
Custa I 2$000 a carra

porém, rende muito mais.

FONE 1·10

Aparando
um galp

extremista
CARTAZES
DO DIA

CINE IMPE�IAL, ás 5, 7 e

8,30 horas-fizas da veloci
dade, com Tim Mac Coy.
CINE RE:X, ás 7,30 horas,

O anjo das trevas. dos 1 rabalhadores em dillgenc
efetua?a na séde da organziaçã

CINE ROYAL, ás 7,30 ho- A pnsão foi feita no mome

ras, Princeza dos milhões,com em 9ue ia ser decretada parei
Brigitte Helm. geral, sob pretexto de reivinr

cações não satisfeitas. O Min
terio. do Interior explica que
medidas contra os comunist
visam evitar perturbsções da c

dem publica.

ASS :JMPÇÃO' 3 _ /
autoridades policiais prendera
os dirigentes do Conselho G,

CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras, Uma noite angustiosa e o

filme seriado A volta de Chan

du, o mágico.
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Mertriz:
Fíliaes 'em:

FL.O DANO OLaI

, J'

Blurnenau - Joinville São rranoisço .. Laguna
Mostruario permanel':lte em Cruzeiro do Sul

Seoção de Sec9�O de

I Secção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara terno! fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar �deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para orfici'H'á"'s rffechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeircs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, iv1.0t07f.S
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:
.\leolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortínas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleús e graxas Iübriftêantes
I'oalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORO F iças, �(ccs-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC10DYER �� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Nacional de I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r\/leria' _. Fabrica de Gelo õ'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
.�VAVAVAV.J7'&�����m���f.G�������������������V�;;;;Z&?l.

I Dr. f>adro de Moura f'erro I
I

-

Advogado TELEF. J .285

Rl'.! Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I 1 "
ves Junior :!'l. 26

Telephone n· 1548
TELEF. J .131

I . - Dr. Renato= I -/ Dr.;Artur Pereira
==Barbosa- e Oliveira

ADVOGADO

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

• Diretor da Maternidade. Jantiro Mafra -PCi:li.J;;i.:) Claudio
• Medico do Hospital

'"

Nova Tr€H(Ü -Jt'�f) José Arche
e

Exlcuta analises para eluci- Orleans--Ed!�.,:, 'v1ato5

.' (Curso de especialização em dação de diagnosticos Porto Uniãc- tiem,ioio Miles

O molestias de senhoras) Rio do Sul-- Aristides Melo

O Atende na Maternidade Deseja concerta o
São josé-ju;;{ <'_��'a Vaz

e até ás 8 1 {2 da manhã seu rádio? Procure o
B. Franclsw.Guarncy Goerresea

Blumeri8u e Lages ., e á �aã.!e- Consuttorio: B á F r
São [oaqutm João :>alma

!9�,' �!.l· . �t1zon2'0 rua, f rpe Tijucas--�(J�Yt1!d. [lamos
�. ANnf\ CJ\ PIP ,'r l, 49 . L nndt n.

.' 9ue sera ple- Tubarão-L F------ÚU�tié. __-------_ namente sabsf;etto. i ,�. .,,' _JV_"Ul anaco

� • ':�','��.':"'�ç'" -'"

Caixa Postal, 110, _j---_

IIIU, 56 h,onestldade, pois, OI soro

t81�:.J ião presenciados pelo povo.

lorieios proprlas, Ires vezes

por semana, todas as segun·
das, ler98a e IfJxtas·felras,

Extração com globos de cr'slal.

-. _;... �._...-.-----._.-�.--;..----.....:----�----

••••••••�� _.::_ A�_ap�...o Rua Trajano, 2 f:(sob.)
•

��' U ���---,. Fone 1325-Ater.de cha-

! Companhia "Aliança da Bahia": \ mados para o interior. I
I FUND.;'��;' =;.;;:;

- ., IIDr.AdderS��11 Rl
e e

a I va I= Seguros Terrestes e Marítimos I RuaCo����:r:a��O (sob.

= Incontestavelmente a PRIl\1l EIRA dc.) Brasil: Fones 1631 p. 1290

I� CAPiTAL REALIZADO 9.000:000$000 ---.:

G RESERVAS MAIS DE .000:000$000
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.16 1:966$549
RESPONSABiLIDADES A5;SUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM�1935 4.280:552$970 �

iJ Apentes, Sub·Agentes � Regult,�Qre8 d�. [I,. v�!"f�t,;�emt, itudo••o8�Eltado 1 rC:il Brasil, no Uruguai e nas prinr :ipl:1íS2 pr21ças estrangeirrul.
Agentes em Florianopolts :

CamrJC-S Lobo & Cía.

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

�:!� PU? Consethelro i\lf;;h�J 35 (sobrado) r�jíXa Postal. 't9
h;li 1 LLJ::.fONE lv. 1.�83 END. TELEGRAFKO ALLIAl\ÇA•

Z Escrítórios em Laguna e ltaiaí
� Sub-Agentes e�

';�

�fG�.'."�S��-'�D<'�.'�'.•:;>'-------�
_/ "

I -«�'J§!.'!;. ..

--�--------�------

Indica:

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. f e das 10 ás 12 e

das 15 as j 6 1 r2 horas.

e @A:i!5ETA
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

Colaboração.
--------�� .

.; CHnlel médica de erlan-
-t, ças e adultos
,

��Consullas diariame�le das
; �1 4 horas em diante

Consultorío. Rua João
Pinto n' 13

Mao será delJol"ido o oritsinal
I publicado ou niíQ.

O con�ito expresso em arii

go de collaboração, mesmo soli

citada, não implica em respon

sabilidade ou endôsso por parte
da Redafdo.

Assinaturas
ANO 44$000
Sr:MESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$OO�
NUM. AVULiO $�
ATRAZADO $300

A COI resPQnf1lncJa, bem COm6

os valores rtlativ� aos 00'

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

Redação, Admnlstração
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5i
Fone, 1.656

Agentel-correspondente.
Porto Alegre - Dr. Ap'onr�

Botrini
Curitiba-Petrarca CalIado

FONE-1595
'R '1" .

'R. esrcenciat : ua� Visconde
de Ouro Prelo .n' 57

FONE-1524

LABOR.ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO'DR. ARTUR
,

PEREIRA ,E�OLIVERA
Chefe do l...aboratorio da
,Diretoria de Higiene do
t Estado.]
Curso de esp('CiaJização em

Bactroriologia no LaD. de
Saude PúLlictl do Rio de

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá+jaíme Wendhausen
Anitapolis-Arnibal Paed
Angelina+Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos

I Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa

,

Cresciwna - Dinorah Alves
Caminha

-
-

,

ioip.vile-Xavi:T Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-fr��"ci5CO Chagas Ma-'

I 1
C.lã��·

,li •
\ ,"
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Circunscripção de Santa Catharina
DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, realizada em 30 de Setembro de 1936.

PLANO «A»:

6--Dr. Hans PaiJe
305-' Martin Lcrenz
71-Alvaro M. Jacques
545-Francisco Meira
656-Francisco Meira
618-Alcides C. Taulois
1129-Ralph Gross
1126-id�m
416-Helm. Klaumann
1015-Rodolphú Kue'ster
1105-Walter Voss
898-Henrique Otte
909-Walter Voss
674-Julio Schwartz

Blumenau
Timbó
Florianopolis
Florianopo7is
Florianopo lis
Florzanopolls
Blumenau
Blumenau
P. União
Itajahy
Blumenau
Blumenau
Blt:menau
Joinville

10:000$'000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
20:000$000
15:000$000
15:000$000
15:000$000
20:000$000
1 O�OOO$OOO
10:000$000
7:500$000
5:000$000

10:000$000

pontos:
(antiguid.)
sI juros

» 5761
» 5631
» 5604
» 5584
» 5579

cr juros 5�79
» 5365
» 5354
» 5348
» 5347
» 5347

Reserva Techn.

Restituição e transferencias:
contractos nos. 15. 311, 679, 397, 913, 934 - 11 :620$000

4083-Samuel Heusi jor. Itajahy 10:000$000 Antiguidade
4133-Hans Lange Joinville 20:000$000 sorteio (resto)4044-Emilio Doering Blumenau 10:000$000 » (pm·te)4286--Frcderico Uppel Blumenau

'

10:000$000 Série I (resto)4184-Manoel P. de Oliveira Tubarão 5:000$000 " 2416
4282-Gerda S. de Oliveira Itajahy 25:000$000 » 2369
4034- Adolpho Frischknecht Pio do Sul 5:000$000 » 2351
5015-Alfredo Bering Blumenau 5:000$000 Série II (resto)5025-·Francisco Wuerges Blumenau 10:000$000 » 1343
S005--Herbert Willecke Blumenau 12:000$000 » 1291
5511 -Ewaldo Lasso Urussanga 7:500$000 Série III 638

I Restituições contrs. 4085, 4086, 4103 e 4112

A A. P. S. A. já distribuiu

3:443$800

4 ..041::80'7$000
,

-�-'-

no Estado de Santa Catharina

Dia
27

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

.

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Expedítora Blumenauense

Religião
A GAZETA-Morianopclis, 5-10-1936

�������������������_�__���������_����__�_5��-
�••$••D���.e®G�9.0G.G.CiGG I

VENDEM-SE duas casas no

� . 11 ��'. distrito «João Pessõa-, Prisão de ventre?

= Letras a nrenue = nad;,st�����r��I�u�f�sa ����� P I lt�� �1t1 res frutíferas etc. Onibus á I u rgo e I e
��I},t "S�nta Calha rina" !.� �â�taB� t.rto do quartel do

\' L
Granulado e comprimidos

Rii Q. ; EM FLORIANOPOLIS: as aborator tos Rau I Leite ío I

� 1.200:000$000 em p rem ios e casas no. 31 e 35 do Largo
Realizou .. se o�.tem! ás 17 hc-

�iM-,'� • General Osorio e um terreno dras'f com extraordmana ph!esença,

á Avenida Rio Branco, 110,
e ieis, a procissão em ema a

f):� Valor de cada L�tr'a 20�>000 .,
90, com 18 metros de frente, lenha' a ,�ftm ii�; ! I-o I

venerada e milagrosa santinha,
� incluídos os juros de 40[0 ala � UU li '" n1ST .

h d L"
'S t.S� por 30 de fundos, '

anta erêsin a,a virgem e isieux

f.::� e com direito a orteios rnen- � r
' , •

� NO DISTRITO DE S �.ro
� .. ll& t que percorreu o !hnerario seguw·

f�� saes pela última extracção dr W t: '-' ) S Id h M' h A
o:�,:,� cada mez da LOTEfUA FF- � DOS LIMõES uma casa e .

S
.

A B
. ,..' I t�; ruas. a an a ann o, r-

� DERAL, de accôrdo cr m�a ii t d 12 24
As Serranas erratine, mo nncas e Llarcta sr-r tista BJttellcourt, Viscond � de

�."�.� Calta Patente n' 102 f com � er���nte�essa�os' deverão t�addas nest� Capitafl ten�o resodlvidIO Phara mde1h?r.l. efic:n-�Óuro Preto e P,CDça 17 de N_o-
� �

t d _

-

_ ct,a O serviço de ornecimento e en a a omrci 10 reu- '! 'lembro, rumo a capela do Asilo
�� o seguinte e en en er se com o proprieta rnr os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- i de Orlãos,
�� O rio.

}
_

B b minação de �
� � oao ar ato �
f� PLANO G Distrito «João Pessõa.»

_

Empresa de Fornecimento de Lenha, ,C,?ncentra-,e 1 premio de 15:000$000. N
r •

id
' ção Mariana

-ê 9 premios de 500$ 4:500$000 �>' VE DE--SE tem aprazer de oferecer ao distinto publico consumi oqCatarinense
'f!j� ,

2 premies de 250$ 500$000
� na loc_alidade do Saco excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao 1

� ....

�
1

• dos Limões, uma excc preço único de
� 12 premias rnensaes no total de 20:000$000 G lente propriedade com S

Está assente a realização no

�)� Accumulern suas econornlas adqulríndo LETRAS. casas de resldencia; uma ca- RS. 10$000 A CARRADA. proximo ?ial11d do .cor�entecmês,�s PE'u. '

nesta capital, a pnmeira .cn-

®,.",
A R MIOS «SANTA CATH.L\RINA», que �,'� sa cO,m negocio, fôrno de A distinta freguezia será atendida com a maior t M' C·

wr 1 � padaria e demais utensílios.
' cen ração ariana atarmense,

/,!/ a ém de ganharem juros de 4010 ala, concorrem a i�,� presteza pelos telefones P d'
.

�, ;� I Estenso terreno contendo
,-, . rece era a esta expressiva e

i:� 60 S9�EIOS em um total de � bôa agua, pastagens, plan- 1341 ..---1300 --1088 empolgante demonstração de fé

�'� I. 00:000.41>000 G tações, chácaras, e abun-
católica e ar-iôr á Virgem 5an-

� AS LETRAS são negociaveis e resgataveÍs no seu vencimento. dantes terras para lavoura. FLORIANOPOLIS _ _ SANTA CATARINA
tissima um tríduo preparatóri� pre'

�) G Tudo por preço de ocasião, I gado,
na CatedlaI Metropolitana,

� FINALMENl E: Uma letra a premio representa um • O motivo da venda é ter �_���������������������� pelo exmo. sr. Arcebispo Me-

� bilhete que não sai branco. � iet
.

d t I � tropolitano, nos dias 8, 9 e 10

F 8 �
O propne ano e ausen ar-se"

C f' R t t f do corrente, respectivamente, quin-:.: anco de Cred ito Commercial e@,Informaçõescomosr. Jo- � e e
'

e te a II ran e
� Constructor ! vino Marciano Cardoso, no I a' 'iJ' ,ta, sexta e sabado proxímos.

=: Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA i;
distrito do Saco dos Limões, I laOM OIA

SFRR,�RIA DELAMBERT

• Rua do Rosarío n: 109 Ria DE JANEiRO � Custa 12$000 a carrada,
�"l1 INFORMAÇÕES CONl � porém. rende muito mais.
'<� u vendl!.se uma bem montada Em Ftorlanqpol is é a casa onde F� 11� Angelo M. La Porta & Cta, @ ALFAIATARIA no distri-

c)ne . 00

:: EDIFICIO LA PORTA _ FLORIANOPOLIS � to de João Pessaa (Estrcito),
mais barato come-se

Figado e es-

�:��,@i)_,� ""'" -

� Melhores informaçõe3 nesta rc" Grande variedade nos t"' ..... r-..--'II �C'f'O
�S'���������§f.a����eD�.e�.G dação.·' �.# j I I�... o"

������� pratos

Visitem pois o BGiU
RUA J. PINTO,

VISTO:

Dr. Ayrton M. Lemos
Fiscal do G )vêmo

�ivonlus & Cia.
Correspondentes

i

r DiJestões laboriosas - Prisão
de ventre, engorgitamento de fi-

�iiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiõii iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_iiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiii� gado etc. A vceda em todas as

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

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêmo do Estado.
Não deixem de ir ao lIi.7pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

II
����������� VENDE--SEa casa sita á rua VITOR

Riscos para Bordados e bôas��!��;�õe�' ;:r'a c�::
Pintu ras - qualquer desenho, panos de quena familia.

-"

qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes-
A tratar com o seu pro-

quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de prietario EDELGARDOWEN

qualquer parte. DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

I.--'-- �_=_._F_I_o_r_i_anOpO I is

II Alô ! ... Alô !. .. Florlanopólis.

•

<� '. �J -
.....:"� -------.-

Brevemente será inaugurado nesta praça, ane
xo ao 8ilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para florianopolis.
A

Rua Felipe Schm idt

Festa de S8n
ta Terêsinh '

f'IUJlAS Si4NTA F'E'

t�������������

� Joél Vieir� de Souza �
ij Senhora �
� �I � participam aos parentes e H

! � pessôas de suas relações �

I � o nasdrncnto de ALOYSIO �
fiiI JOÉL ocorrido a 27 do �

�,I n,iêS p. passado.
L

�
� �
� Fpoli�' ,-2-10· -36 �
�L""'""""""'''''''''.-_-...............""","......rr=--''' �
"'_�""''''2��'''__-���'''''�",C�'-����

pnulas Medeiros
Contra Sezões. Recuse substi

tutos ,

Vende-se
uma venda possuindo va-

ríado e abundante stock
sita á rua Spivak, no distrit�
"João Pessôa", Estreito.

O interess�do deverá se

e!1tender com o proprieta
rI!) do Café "São Pedro" á
rua Felipe Schmidt.

'

D ..... Miguel
f30abaid

CLINICA GERAL
Vías Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
"Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinb, J.3

1 elefone. 1595
--------------.___

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Diretorias Regionais dos Correios e Te
legrafos foram supridas de 1.054:100$000,
destinado ao pagamento do abono pr-avisario
de verlcimentos ao pessoal contratado

RIO, 4--0 projéto de reajustamento dos vencimentos do funcionalismo deve
rã ser incluido amanhã na ordem do dia da Câmara e o deputado João Simplicio, pre
sidente da Comissão de Finanças, pedirá vistas por 48 horas, afim de dar parecer so

bre as emendas, de maneira que é possivel entre em votação o substitutivo na próxi-
ma quarta. feira.

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

Observa-se haver o maior interesse no sentido ele dar ao assunto solução
justa e equitativa.
o O deputado [oão Simplicio, presidente da Comissão de Finanças, ainda ante-

õ.item conferenciou longamente com o chefe da Nação e ôntern com o deputado Pedro A V O ;Z O p
Aleixo, -leader- da maioria. ------

f
.

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

Ontem, tarnbem, a Comissão de Estatuto do Funcionario fez sua última reunião, FLORIANOPOLIS, Segunda- eira, 5 de Outubro de 1936

examinando as emendas sobre o reajustamento.
Dois pontos estão, no consenso geral estabelecidos: que o substitutivo a ser

apresentado determinará de modo claro que nenhum funcionário perceberá menos do

que presentemente ganha e que, na futura sessão legislativa, a Câmara poderá exami
nar as tabelas, de fórma a escoima-las dos erros ou enganos que porventura fôrem ve

rificados,
Essas duas medidas dão aos servidores públicos uma expressiva segurança

do desejo que ha em solucionar com equidade o problema do reajustamento.
- O diretor do Expediente e do Pessoal do TesoJro Nacional comunicou á

Diretoria Geral do Departamento dós 2.orreios e Telegrafos ter o ministro da Fazenda
autorizado ao Banco do Brasil a suprir as Diretorias Regionais daquele Departamen
to nos Estados, com a irnportancia de 1.054: 1 00$000, destinada a ate líder ao paga-

menta do abono provisorio de vencimentos ao pessoal contratado, recomendando ás
repartições interessadas que escriturem a despesa ii conta das cotações orçamentarias
do pessoal em apreço, procedendo, quando atingido tal limite, de acôrdo com as instru
ções que serão transmitidas pela Diretoria da Despesa.

T
o ov

'/�VIA o

VE
- &!

Uma emissã� de ml� ©OlltOS em sêaas
textre:r!m�$� $�. D�nb��eiu'�@ R [f·cdc para a

destru�i.1]ora
'

Nossa Vida Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar

cas fabricadas pelo MOINHO jOINVILLE,
"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA", RIO, 3 - «O jornal» pu- i pirarem contra o Brasil.

que são, incontestavelmente, as melhores. blica a seguinte reportagem: No erntanto, ao que acaba
------------------------

«Já nos ocupámos. quan- de apurar a Segurança So-

Uma Crlanc I-nha do cia prisão do sr. Odilon cial, os comunistas não se

Machado. apontado corno te- valiam, apenas, daqueles re-

soureiro do Socorro Verme- cursos.

lho, de como aquela organi- As suas atividades, no

rie zação internacional trabalha- afan de conseguir fundos,
va 110 sentido de favorecer o iam bem mais longe.
desenvolvimento da doutrina Tinham, por exemplo, uma
de Moscou. fortuna em sêlos vermelhos, Procura e entrega a domicilio

de enlervecencia. Explorando rifas clandes- numa emissão especial para
Num repente a criança dá ai- tinas, entabolando passeios o Brasil, em estampilhas de FOne I 34B

guns passos, desequilibra e cae no imaginarias, vendendo ingres- um a cinco mil réis, que de- Rua Felipe Schmidt n. 33
caldeirão fumegante. so para espetaculos fantasti - veriam ser passados entre

Retirada a criança, da agua, cos conseguiram, com) en- os «camaradas» e simpati
em estado desesperador veiu a tão' dissemos, da população santes.
morrer, em seguida, entrecorta-t carioca, os meios para cons- Mais de trezentos contos
do de dôres cruciantes. daqueles sêlos foram apreen-

didos pela Secção chefiada VE�DE --S E,
pelo sr. Serafim Braga, em uma boa casa na Traves-
colaboração com o tenente sa Harmonia, com frente:
Americo Marques Esteves, e para o mar e ampla sala de
fazem parte do processo visitas, sala de jantar, 4 quar
que, contra os membros do tos e casinha, situada em um

Socorro Vermelho, foi ins- terreno de 10 metros de fren
taurado no Cartorio da Dele- te para o mar e 24 metros,
gacía Especial, sob a presi- para a Travessa Harmonia,
dencia do .dr. Antonio Cana -Explendida Praia paravai ro Pe.relra. " 13anhos de Mar _. Negocio'Acre�Ita a nossa policia de Ocasião! Pre M 'd'-
que muitas daquelas estam- co'

ços o z

�i1has, a �aior parte, allãs, TRATAR NA TRAVESSAtivesse .sldo passada, pOIS, HARMONIA N' 2
que OUVIU a nossa

reporta-,
.

gem, a emissão dos sêlos, '.

vermelhos estaria calculada Bebidas NaclOn,als e Extran-
em mil contos de réis. 'geras �o NO
A verdade no emtanto é CAFE .,.JAVA

que, por aq�eles process�s, praça, I � de Novembro
ou por outros que escapam __A_.n_D_n_LO_p._o_s_c_h_o_&_'__
ainda ao conhecimento das i

n�ssas autoridades, os cornu- Assoe iaçãonistas contavam com a sua

C .

propaganda impressa e para atarinense
o SEU serviço de espionagem, de Engenheiros
com fartos recursos econo-

micos, tanto que, todos os Encontra-se instalada á rua Fe
encargos nas n.uitas células lipe Schmidt, (Cur3o Milton), fi

espalhadas por todo o Bra- A�,soclação C:.ltarillense de En
sil, eram compensadoramente genheiros.
remunerados. O expediente diario é d<1S 9
Convém ainda salientar, e ás II horas e das 16 és 19 hu

isso consta dos varíos autos raso

-

AHIVERSARI05

Dep. Placído Ollmpio

Regista-se na data de hoje o

aniversario natalício do sr. Placi
do Olímpio de Oliveira, deputa
do á Assembléia Legislativa.

Placido Justino Gomes

, .

cal nUr.'1

agua
caldeirão

fervendo
Festeja hoje o seu aniversario

natalicio o nosso conterrâneo jor
nalista Placido justino Gomes,
representante desse jornal na zona

norte do Estado.

Verificou-se, no dia 26 do
mês p.p., em Indaial, lamentavel
ocurrencia na qual perdeu a vi
da, de maneira horrorosa, uma

Odilon Fernandes inocente criancinha de dois anos

.
_ apenas, o que encheu de lagrimas e

Decorre hoje a data amversa- tristeza o lar da família Holetz
ria do sr. professor Odilon Fer- alí residente.

'

nandes, jornalista e competente Preparava-se o casal Artur Ho-
educacionista. letz para assistir um casamento.

F tei h' 'v rsario A' criada da casa foi entregue

l�s.eja oJt� °dseu caonnlteerrAaneo a pequenino Kurth, de dois anos
nata lCla o es Ima o A' •

A t B k t e colega e meses, cnança esperta e Viva,
sr. r ur ec, geren e

I deveri I1 •

d di
.

A Retn: a qua evena prepara- o para a
de imprensa o iano r

-

fblica. esta.
_ .

Dando cumprimento a ordem
a serviçal vai acompanhada da

criança a um barracão onde o

sr. Artur Holetz, tem os seus Iapetrechos de aç�ugue.
Uma vez alí, depois de ba-

nhar a criança numa bacia, a re

ferida empregada, coloca-a para

enxugar, a, margem cimentada

Idúm caldeIrão, em estado quas:
I

menau.

Serraria Oelambert

Transcorre hoje a data natali
cia do prezado conterrâneo e

abastado �industrial cel. Pedro
Cristiano Feddersen, presidente
da Associação Comercial de Blu-

f'f1ZErncnH05 H01E

o sr. dr. Placido Gomes de

Oliveira, medico residente em

joinvile;
o sr. Miguel Malti, do comer-

cio local;
o menino Vaimor Garcia, Ii-

lho do sr. Pedro Garcia;
o sr. Teodoro Gründel;
o sr. Getulio Fernandes;
a menina Dirce, filha do sr.

lrineu Pavan, empregado nas ofi
cinas da «Imprensa Oficial do

Estado;
o sr. Solon Zosino da Silva;
o menino Mustafá, filho do

sr. Solon Zosino da Silva.

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende m uito mais.

FONE 1·000

Chegados, ôntem, de Curitiba,
via mantirna, encontran-se nesta

cidade os jovens estudantes con

terrâneos Danilo Ribeiro e Helio
Ribeiro.

Procedente da cidade de Ma

fra, en outra-se nesta capital, o

nos-o amigo sr. capitão Luís do
Lemos Prado, hrioso oficial da

Força Publica e delegado de po
licia daquela regiêo,

;:HE6Arn W�·5
Vindo de Orleans está em

Florianopolis. o sr, Francisco Du

tra Junior.

de apreensão, que em poder
de todos os extremistas prê
sos foram encontrados regu
lares somas em dinheiro».

Guarda-chuvas e

sombrtnhas
R. N o C E TI

CONSERTO E REFORMA

o Snr: tem sempre o cui
dado de trazer limpas as

suas mãos. É justo. As mãos
suj as, além de desagrada
veis, são perigosas á saúde.

Mas reflicta que não são

gue-se tl'a�er os rios e todo
o apparelho renal limpos e

desinfectados, evitando-se,
assim, males presentes e fo'"
turos.

Casa na Praia
de Fóra

HELMITOL toma-se facil
mente, como uma Iímonada,
dissolvendo os comprimidtl!t

apenas as suas mãos que se

sujam; estas o Snr. as vê;
no interior do seu corpo
ha tambem orgãos que se suo em agua com assacar,

jam; estes o Snr. não "vê",
mas "sente" que estão
sujos.
O seu 9ppat'elho renal. por
exemplo, accumula impure
zas que prej udicam seria
mente a sua saúde.
Fazendo uso de HELMITOL
da Casa "Ba.)'ler". conse-

)

tlELMITOU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




