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Coopera, com o teu estimulo e acendrado:t'Lf
patriotismo, na formação militar da rnocidade
b�ã�P�!:'=:�:�:e:��o '. Edo, fazendo parte do dignificante acêrvo das tradições do.
patriotismo dos barriga-verdes, os feitos e as atitudes, mar
cadamente, civícas da mulher catarinense.

Nlais de uma vez ela t2111 demonstrado fervoroso
culto á Pátria e ás suas instituições, ofertando o símbolo
nacional-c-a ban.íeira; quer á corporções militares de terra
ou de mar.

Agora faz-se necessario, mais uma vez, que a mu

lher floríanopolitana. presenteie--confeccionando com as

suas mãos uma bandeira brisileira,-ao tiro de guerra
no. 40, unidade constituída pela junventura de Santa Ca
tarina.

E apelando para essa elevada virtude cívica das
no.isas conterrâneas, lembramos a necessidade imediata
da substituição da atual bandeíra do Tiro no. 40, por
uma outra, para que essa mocidade possa conduzi-Ia
com orgulho e gárbo.

e

voz: DO povo Sern quaisquer politicas.

..JAIRO

ligações

CALLADOProprietario e Diretor Responsavel
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Foi ab-rta inscrição para o

concurso de lente de Fisica e

Quimica do Instituto de Edu·
cação de Lages.
A inscrição poderá ser feita

pessoalmente, ;por rrocuração ou

a requerimento feito ao Diretor
do Departamento de Educação,
devendo os candidatos apresen
tar diversos documentos exi
p,idv5 em edital que o VwrlO

f
..

d b F Oficial vem publicado.
ne asta, visrtan o, tarn em, a

ar-, O . ,

macia Santo Ago tinh de pr
prazo para a mscnção ter-

s I o - 0- .
, 28' d h'.

d d d f
.

J A Ilmnar.3.
a e novem roo

pne li e o sr. armaceutrco .. O '

d F· á C Ih' M ccncurso constara de pro-e anas, rua onseí erro a-. ,

f
vas escrita. oral e pedagoglca,ra.

b 'dA b d
.

d d perante anca exarm ora.
rrom an o, ain a, a porta e

,_

aço, com chave falsa, penetraram p
A.

no prédio. roubando 70$000 em i$esodinheiro da Caixa Registradora,

ANO

ROUBADAS ESSA
mO_Qrugaàa

510.
As melhores marcas de farinha de trigo, são:

Farmacias oderna

Agostinho
«CRUZEIRO» - a mais branca a Coe

«SURPRESA» - a mais fórte I �
«BOA VISTA - a mais barata: IO g�l. Lucia Serão julga

Esleves das ar:lanhã
aSBUr1'i!U o

cc,mar\do da
3a. R€:;;giao

Se não fôra á ação enérgica
e corajosa das duas senhoras que,
com os meliantes, travaram luta
corporal, talvez, que estes tives
sem alcançado os seus intentos.

Outros roubos, nesta capital,
dão-nos a certeza de que uma

malta de perigosos gatunos age
em Florianopolis.

.

Conf unam, plenamente, as nos

sas suposições os roubos verifi
cados essa madrugada em duas
importantes drogarias da cidade.

ROUBAD \. A nFARMACIA
MODERNAn

Temos noticiado, continúa e

largamente. roubos levados a efei
to em nossa capital, por auda
ciosos e desabusados larapios,
que agem acobertados pela escu

ridão da noite e protegidos pela
ineíicacia do nosso aparelharaento
policial.
Ainda em nossa edição de

ôntern divúlgamos, com minúcias,
a bem deploravel ocurrencia ve

rificada M Cine Royal, onde
dois gatunos mascarados. visan
do o arrombamento do' cofre

daquela casa de diversões, inves
[em contra duas indefesas senho
ras, ferindo-as a golpes de sarra

fo e faca.

O Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral julgará, na Sessão

de amanhã, os recursos numeres

590, da I a. zona Mafra. em

que é recorrente o Partido Li
beraI Catarinense; 683 da zona

lndaial, municipio de Timbó, em

que são recorrentes Emilio Belm
e outros e 730 da 1 . zona

Araranguá, em que é recorrente

o Partido Liberal Catarinellse.

PORTO ALEGRE, 5-
Chegaram, via aerea, a esta ca

capital sendo recepcionadissimos,
os sr. generais Lucio Esteves, co
mandante da 3a. Região e José
[oaquim de Andrade, novo co

mandante da 5a. Brigada de In
fantaria, com séde Em Santa Ma
lia.

Com êsses generais chegaram tan.

bem o coronel Alcides Mendonça
Lima, ex-comandante da Escola
das Armas que foi nomeado chefe
do Estado Maior 3a. R N1., o

>capl.tão Celso de Rezende e os te

neates Dornelles Vargas, Barros
Moreira de Bandeira de Melo.
O gel. Lucio Esteves já comu

tii:cou ao comando da Região Mi
litar deste Estcdo,

Natas
policiais

Bebidas 'Nacionais e Extr311-
geras só NO
CAF'E' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

O sr. João Inacio da Costa,
mestre das obras do Lira Tenis
Clube e residente no distrito de

Na madrugada de hoje, os Saco dos Limões, esteve, ôntem,
amigos do alheio escolheram co- na Policia Central, dizendo que,

• • mo prêsa, a «Farmacia Moder- após deixar o serviço, dirigiu-se
In t- na>, sita á Praça 15, de pro- para o ômnibus que faz a linha en-

priedade do sr. farmaceutico tre esta capital e aquela localidade.
Eduardo Santos. encontrando-o superlotado e que o

Os larápios, com o auxilio de chauffeur do referido veículo não

uma chave falsa, abriram a porta cumpre o itinerario estabelecido,
que dá acêsso ao andar superior transgredindo, assim, o regulamen
do prédio onde está instalada to.

D Canse I IIo N taC iona I aquela farmarcia. Disse o queixoso que o itine-

dO Ma te Após arrombarem uma das rario do referido veículo é pela
COMPRAE BILHETES LOTERI. portas internas do andar supe- rua Tiradentes, e não, pelo Cáes

COS NO Salão COMERCIAL .
rior, penetraram no deposito de Liberdade, como se está verihcan-

•

'

.

f N 9 RIO - (Via aérea)- A criação do Cor.selho Na- remédios e drogas. perfumes etc. do.
Rua Co���lhelro Ma ra . cional do Mate desde muito que vem sendo uma preocu- Aí, então, surrupiaram todo ---------d---(EdlhclO do Mercado) pação constante do atual govêrno. o stock de Cahaspirina, não dei- Edíficio • a

O Chefe da Nação, que é também o presidente efe xando nem um só comprimido estação lertivo do Conselho Federal de Comércio Extrenor, mandou deste medicamento.
que este discutisse o assunto e lhe enviasse o seu pare- A'to contínuo, passaram para raviaria de
cer técnico, antes do Poder Executivo enviar ao Congres- a secção de vendas, roubando as Lso Nacional o texto definitivo do ante-projeto referido e a mais finas perfumarias, grande nú- aguna
necessaria mensagem pedindo a sua aprovação, mero de estojos, e 20$000 em

O relator sr. Sebastião Sampaio depois de examinar dinheiro da Caixa Registradora.
Ao Govêrno do Estado foi en- detidamente o assunto resolveu modificar o projéto pri- Terminado o trabalho, retira-

via,do o telegrama abaixo, pelos rnitivo apresentando um substítutivo aos seus colegas do ram-se sem deixar vestigio algum
acadêmicos conterrâneos Virgilio ] Conselho de Comércio Exterior. siquer.
Gu"lberto e Nunes Varela, repre- No seu novo trabalho o senhor ministro Sampaio O que vem provar o perfeito
sentardes da Faculdade de Direito Doria, após especificar a competencia do Conselho Na- conhecimento da profissão por par
de Sa.sta Catarina no Congresso cional do Mate e o modo por que serão escolhidos os te dos malandros, que demons

Juridico Universitario. seus membros, define a situação dos atuais Institutos do tram, ainda, ótimo preparo e longa
BAl'A-5-Apraz-nos comu- Mate e os que eventualmente forem criados os quais guar- experiencia adquiridos na alta es

nicar a vossencia a instalação so- dando sua autonomia quantc a administração interna, de- cola da delinquencia.
Iene ontem do Congresso Univer- vem modelar seus regulamentos pelas disposições e re- O sr. Eduardo Santos calcula
�itario, sob a presidencia do �ena- guIamentos adotados pelo Conselho Nacional do Mate. os prejuizos sofridos em mercado-
.dor Mêdeuos Neto, e na presença I O substit�tivo que co�tém 17 artigos e vários pa- rias roubadas de cinco a seis con
.de altas autoridades e de delega- ragrafos regula alllda o custeIO das despêsas COIr. a ma- tos, aproximadamente.
rcõe.s de seis Estados. Ministro Vi- nutenção do Conselho e suas secções e com a defêsa e A Policia Central só hoje, ás

�nl<.' Ráu. por jntermedio da de- propaganda do Mate. 7 horas, teve conhecimento do fá-
.a'� o n, U',sta bpok. (iU comple- E8se projéto foi distribuido entre os. rr:embros do to, que foi ejentifiêado pelo pro-

ta s:olidariedade ao congresso.N'Js- Conselho e enviado aos titulares dos Ministerios interes- prietario da Farmacia Moderna.
sa representação muito obsequiada sados e aJS �ovêrnos dos Estados produtores. Por pro- _

pelo GovêlOo,lmprensa e Socieda- po�ta dê proprIo relator o _S:ons�lho Federal resolveu dis-
..

OS LADROES NA F�RMA-
'de da Baía, refletindo hOlPenagens I cutlr O parecer em questao somente depois de í 2 do' CIA STO.AGOSTINHO
povo catarinense na pessôa vo�se�- c.ouente do.nd? te'npo, assim para quaisquer sugest?es úl
cia, Respe:tosas saudações. Vlrgl-l tlmdS que os mteressados all1da PI etend am envlar ao

.iO Gu,r:llberto. Nunes Varela. Conselho sôbre a maneira em debate,

Será por
ctatlva do govêrno

--

Quereis Ficar Rico?

'.

Congresso
U n iversitario

Brasileiro
O sr. Ministro da Viação

autorizou a Companhia Carboni
fera de Araranguá, arrendataria
da Estrada de Ferro Terêsa
Cristina a efetuar o projéto eor

çamento da nova estação de
Laguna cidade de Santa Catari
na cuja municipalidade pediu
que o edificio seja localizado no

arrabalde de Campo Fóra,

RIO, 5 Irrompeu um pavo
roso incendi,) na Livraria Vilas
Bôas, á rua 7 de setembro, nos

fundos do Cine Ideal, propagan·
do o sinistro a mais quatro pré
dios. Os prejuizos são avaliados
em 1.500:000$000.
O serviço de extinção do fogo

foi dirigido, pessoalmente. pelo
cei. Aristarco Pessôa.

Incendio

Mas r.ão parou aí a s�nha dos

gatunos, que prossegUiram na ação

.,;- .............-

Instituto de
Educação de
Lages

o perigoso senten
ciado Henrique

Bozzano

Ontem, a policia, conseguiu
prender, nas proximidades de Ti
jucas,o audacioso sentenciado Hen
rique Bozzano, que, ha dias, fu
gíra da cadeia de São José, onde
se achava cumprindo pena, com

mais quatro condenados.

0.10.
Depois da

guerra
A Alemanha lança
ao mar um "dread
naught" de 26 mil

tonetadas
ILHELMS HAVEN, 5 _

As do-ze badaladas do meio dia
anuociaram o nascimento da no-

• I dva rnannna e guerra alemã, ten-
do sido lançado ao mar o drea
dnhonught Scharnohorst, de
26.000 toneladas, que é o pri·
meiro que a Alemanha constróe
depois da guerra.

Surgiu um
novo matuti

rvo, no Ps
!'"'aná

CURITIBA, 5- Acabem de
ser inauguradas as oficinas d' O
Estado, um novo matutino que
começou a circular ôntem. O jor�
nal e de grande formato e apre
senta-se com uma feição moder
na e interessante. Compa�ece
ram ao áto inaugural as altas au
toridades estaduais, federais e mu·

OlClpalS.
Falou o sr. AJerbaI Stresser em

nome da Associa�ão Paranaeuse
de Imprensa, tendo agradecido o

co:nparecirnento dos presente� o
sr. Gomes Junior, diretor d' O Es
tado.

,
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,VIOES NACIONAL..ISTA
T UI AM UMA

--

NICOES EM
,

RECIDO
MADRID. 5 - O primeiro ministro, sr. Largo Ca-l rante as últimas 4 horas, de acôrdo com as informações

balero, informou aos jornalistas de que a situação geral do procedentes de Gibraltar.
país é bastante satisfatoria, particularmente no vale do Te- O mesmo comunicado afirma que foram igualmente
jo, onde os governistas estão conquistando terreno já ha desembarcados naqueles portos, 30 aeroplanos de bornbar
dias. Ao mesmo tempo, a estação de radio desta capital deio e de caça, além de numerosas baterias de artilharia
afirma que os aeroplanos do governo bombardearam as pesada.
posições inimigas, causando-lhes pesadas baixas. Durante a ultima incursão aérea, a aviação naciona-

lista destruiu em Madrid a fabrica de munições, matando
cêrca de 100 pessôas.

-0-

BURGOS, 5 - Acreditamos saber que é intenção do
general Franco, caso seja vitorioso o movimento nacionalis
ta, tornar ainda mais estreitas as relações da Espanha
com os países da America.

A imprensa nacionalista destaca a atitude dos países
sul-americanos em face do atual momento e frisa a im

portancia do apoio moral que vem recebendo a junta de

Burgos,
-0-

MADRID, 5 -- As tropas insurrectas estão tentando
cortar as comunicações entre a França e Barcelona. Uma
das cidades fronteiriças já foi bombardeada pelos aviões
rebeldes.

--0-

MADRID, 5-Um comunicado do Ministerio da Guer
ra, publicado ás 22 horas, afirma que as tropas governa
mentais repeliram os ataques rebeldes em todas as frentes.

Das informações oficiais se infére que os insurrectos
efetuaram ofensivas em todas as zonas de Juta.

Desmentem-se de íonte oficial os boatos de que tinha
sido ordenada a evacuação de Madrid.

PARIS, 5 - A bordo do vapor "Norrnandie! o

principe Pignatelli, concedeu uma interessante entrevista a

proposito da situação da Espanha.
Declarou êle, que as tropas do general Franco to-

marão Madrid dentro de 10 dias, no maximo. A Comissão PRO' MONUMENTO «HERCILIO LUZ»
O principe Pignatelli estava recentemente em Biar- endo marcado o dia 12 de Outubro, ás 11 horas, para

rítz, de onde é natural. Disse mais, que a rebelião espa fazer a entrega do referido monumento ao POVO CATARI·
nhóla surgiu em consequencia do barbara assassínato do NENSE, lia pessôa do sr. Governador da cidade de Floria
Calvo Sotelo pelos vermelhos. nopolis, convida, para esse áto de reconhecimento civico,

Pergutarern-lhe os jornalistas, se o principe era en- a todas as Classes e .Associações em geral, e a todos
viado especial do general Franco na França. quantos, dentro e fóra .do Estado, queiram prestar áque-

Declarou o entrevistado, que nada podia dizer alie benemerito estadista, o preito de sua admiração.
respeito. O principe se mostrou indignado com a denorni- Florianopolis, 29 de Setembro de 1936.
nação dada aos insurrectos espanhóis, de rebelbes. Eles
deveriam ser chamados nacionalistas ou legais. São dis- A Comissão.
cipulos de D. Carlos, de que é sucessor hoje o príncipe
Xavier de Bourbon e Parma.

O principe Pignatelli e primo do principe Xavier,
pretendente ao tróno das duas Silicias, da Espanha e da
Italia.

E' sua opinião que os carlistas são os ligitimos
sucessores da monarquia espanhóla, que mais cedo ou

mais tarde governará o país.
-0-

MADRID, 5 - As tropas nacionalistas atacam furio
sas em todas as frentes e particularmente nos setores
próximos de Madrid.

Entretanto, no fim do dia, as posições dos adversa
rias não tinham sofrido alteração.

O bombardeio pela artilharia pesada e aviação dos
nacionalistas, que dispõe de meios superiores aos gover
namentais' foi especialmente intenso no setor de Naval
Peral, a 100 quilómetros a oéste de Madrid.

A's primeiras horas do dia a aviação nacionalista
conseguiu, graças a uma ação vigorosa, deter o avanço
.das forças legais, que tinham desencadeado um ataque na

, �,ireção de Bargas e haviam conseguido chegar a 50 me-

lros
dos canhões de campanha dos inimigos.

,

PARIS. 5 - Nada men��de 10.000 soldados foram

I

(k" á transportados de Marrocos para Cadiz e Algeciras. du-

I Is
i

os

100

MADRID • .5 - Contínua a evacuação desta capital
pelas mulheres, velhos e crianças. Durante as últimas 48
horas, varias milhares de pessoas deixaram esta capital.
Numerosos feridos foram tambem transferidos para os hos
pitais de Valencia e outras cidades. A situação de M1-
drid é excepcionalmente precaria. A partir do dia 15 do
corrente, será instituido o serviço das rações alimentícias.

TOULOUSE, 5 - Informações aqui recebidas, Ji
zern que a situação de Madrid, no tocante ao abastecimen
to, se tem agravado durante os últimos dias. As autori
dades havíam tomado providencias qnanto á requisição
dos generos alimenticios.

BARCELONA, 5 - Noticia-se qne o sr. Fernandes
Moreta, ex-presidente da Côrte de Apêlação de Barcelo
na, foi fuzilado em Lograno.

MADRID, 5 - O correspondente do "Sunday Tí
rnes" informa desta capital que as forças revolucionarias
estão preparando um sério ataque contra Madrid e Ma
laga.

A esquadra governista recebeu ordem de seguir
para Cibraltrar, com a missão de controlar a passagem pe
lo estreito e de pôr a pique o destroíer revolucionaria que
escolta o embarque das tropas do general Franco, de Mar
rocos para á Espanha,

II

OESar
BCA OE U�

MADRID, TENDO PE-
�

PESSOAS

S. PAULO, 3- Foi preso casado, italiano, natural de Po
em Tapecerica, por uma turma tenza. Até março deste ano, era

de investigadores de capturas empregado da barbearia «Salão

vigilancias, o traficante de cocai- Rosario» na rua João Beicola,
na, José Castella. E' a terceira Prevalecia-se deste seu emprega.
vez que Castella é preso em São que lhe dava aparencias de ho
Paulo por este motivo. mem honesto, para exercer suas

Entretanto, agora, a sua pri- atividades vendedor de toxicos.
sã') tem muito mais irnportancia. Na ocasião em que foi preso,
Quando por ocasião de ma pri- Castella estava armado e muni
meira captura, a delegacia de ciado, tendo tentado resistir os

Costumes, tinha enviado d poli- policiais. Estes o subjugaram e

tia de vários países, fotografias lhe tiraram da mão o revolver
e impressões digit3io; de José Gas- que ele estava prestes a fazer
tella, afim de colher informes uso.

sobre os ,seus antecedentes. O José Castela foi remetido para
mês passado começaram a che- a cadeia publica, onde aguardará
gar as respostas da policia de julgamento.
vários países. A' policia norte- Qualquer que seja a decisão
americana, inlonna que José Cas- do juri, Castella será depois, ex

tella, era foragido da Penitencia- pulso do país. por existir, na

ria de Sing-Smg, onde cumpria policia carioca, contra ele uma

pena por crime de morte. portaria de expulsão do territorio
A policia do Uruguai iníor- nacional, desde 1931.

mau que Castella estava inden- Fermento Med ,'roI
tificado nos arquivos policiais Para doces e bolos é o melhor.
uruguaios, com o nome de José
Antonio Zeraino Collela, e, era Serraria Delam bert
conhecido naquele país por

ati-I C t 12$000 dvidades de contrabandista. ,us a

d .f carra a,

A policia argentina, informou porem, ren e m LlI o mais.

que José Castella, era seu co- FONE 1·1OO
nhecido com o mesmo nome de -----------

que era idenficado pela policia
uruguaia.

São numerosos os seus cnmes

na Argentina. Em 1 9 I O foi pre
s') por crime de roubo; em 1 9 1 1

por furto; em 1914 por vigaris
ta; em 191 5 por hornicidio; em

������������������������ 1921 e 29 por vigarista, tendo
sido preso mais treze vezes por Domingo próximo a lrmanda-
outras contravenções. de de N. S. do Rosario e S.

José Castella, além das suas Benedito da visinhalcidade de São
atividades de vendedor de cocai- José, promoverá a festividade da
na em São Paulo, foi preso nes- sua padroeira.
ta capital no dia IOde abril de Precederá ás solenidad-, um

1930, por se achar envolvido triduo, que' terá inicio amanhã.
num roubo na casa Turf. O seu Dia 18, ás 9 horas será ce

primeiro processo, por venda de lebrada solene missa festiva com

toxicos em S. Paulo, verificou- se a presença dos irmãos, devida
a 30 de julho de 1932. Cas- mente para nentados. Após esse,
tel!a foi pronunciado naquela épo- áto haverá leilão de prendas.
ca, pelo juiz da pri.neira vara A' s 17 '.JO�as realizar-se-á,
criminal, mas foi posto em liber- então, a procissão, pelas princi �

dade por ter prestado fiança. pais ruas da cidade, da venerada
José Castella, tem 35 anos, é imag%m.

.

-

FAB

maôrià

s. Paulo
do Sing ..

Preso em

um evadido
Sing

Uni
dos, contrabandista no Uru ..

na Argentina e

de cocaína no

Brasil

Assassino nos Estados

gual, ladrão
vendedor

eligião
Festivida(ie
religiosa

Monumento a

Hercilio luz

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

Café e Restaurante
BOM OlA
Em Florianopolts é a casa onde

mais barato come-se

Gr',ande variedade rvoe

pratos

Visitem
RUA

pois o Bom
.J. PiNTO,

Dia
27
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·Filiaes
Martrtz:
ern:

FL.O IANOfDOL.1
Blurnenau ' . ..Joinville Sao Franoieoo - Laguna -

Mostruario permanernt& e� Cruzeiro do .ul

Seoção de 5e09_0 de

MACHINAS:
Machinas de nenerícíar LWldeira

Material em geral para construcções: Machinas para ofTiCM'ás ifechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ( ados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, rnoínho etc.
Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, tV1.oto::r.s
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos

res Material em geral para rransrnissõcs: LC' I

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo i esmaltes Jleos e graxas Itrbrifltal11es
Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD P zças, qCCCS-
Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar CC'ODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

--------

l'Javegaçao "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max.,
rVlaria" _w Fabrica de Gelo �'Rita Mar-ia" - Estaleiro 'Arataca"

.��..... • e•••G;��.A 3!Zeta !ndica:

li Accacio Mo-
E h f d J" d H

'

G X·C e e ,a c mica o o�pn

é re i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

Õ lndórg Burkhardt e Professor
� Erwin Kreuter)
� tÓI lo de advogacía á rua

Especlal!sla em cirurgia
genl

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá+-leíme Wendhausen
Anitapolis-Anibal Pa�
J\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Jartiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa

Chefe do Laboratorio da Cresciwna - Dinorah Alvea
�ta O C I C

A

D Caminha� r. ar os orrea iretoria de Higiene do

a .
A�entes! Sub·A'lentesJ e fiegcladoree deIe.varln�UemUtodol :os�Estad(i1 I Partos _ Molestias de

Estado.] Joinvile-=--Xaviu Schenk
I C;i) Brasil, no Uruguai e II�S prfn�ipiú( praças Ilu5�ranGeir(i\8. Senhoras e

Curso de esj r cialização em Lages-Hossanah Neves

Agentes em Ftoriancpol is: Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-fr:i;:cisco Chagas Me-
Saude Pública do Rio de c!l..L

Cam pos Lobo & C ía. G Diretor da Maternidade",,1 Janeiro Mafra --PCzlijiliv Claudio
• Medico do Hospital Nova TrGU[(l -J('�o José Arche

C h C p t I 19 �,
Executa analises para eluci- Orleans--Ed,�.,: lv1atosonset ,eira l\fIafré} 35 (sobrado) ,"aíxa . os a . � (Curso de esnecíaJização em dação de diagnosticos P t U

'-

'i' iEi. LI GAL 1 .. i .(,&3
'

END. TELEGRAfICO ALLJA!,Çii €li I:' or O fll"'-;-· t.erminio Miles
� U

molestias de senhoras) ,

Rio do Sul-- :\ristides Melo
e Escritórios em La��una e Itajaí o t\tende na Maternidade Deseja concerta o Sãojosé--j<Ji#t <206'a Vaz
�
S b A

G até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o Saã· FJi'anCiS�O-GuarIlCY Goerrellea
� ',lU - gentes e� Slu-enau e Lages � e á !aíCe- Cr)nsu!torio: sr BOllzon á rua Fell'

o oaqu!f[l- jOão ::)alma
, .. I j � • " pe Tijucas--.O�v.Jd Ramos� �; ANITA GARIBALDI, "j � chmidt n. 2.0, q.ue será_ ple- T.ub'!llira-o�J"...lUl Far .......••GDG�.D�.---_-·_.'----------���._------- narr�ente satldelt�.

- -_.. v_, --

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis

•

Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Lnha para coser e sergír
Lã em novellos e meadas
'3abonetes e Perfumarias
,\leolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Deposítarlos dos afamados

Charutos «DANNEMANN.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rite

•

FERRAGENS:

I
..

I Agencia Moderna dê! Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

fi
Federal e possue a carta patente nm 112

.,

,

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.

lortelol proprl.I, tr88 ....:-1
por semana, todas 8S Ilgun·
das, 'terç9S e sextas·feiral,

r-;ormídaveíS ., 1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
., 1-

-

: Advogado
a Rua Trajano, n· 1 sobrado

� 1 Telephone n' 1548 1
� I',_ Dr. Renato� 1
�] _Barbosa_

.�������_-_--_...-_--:-_,.,.::.:.....;;._-.;;!;j; ,.��,���•••��-��. ADVOGADO

••••�•••_� �� é��_�.....,.
Rua TrajaRo, 2 Msob.)

�� V �._uV'.
W

Fone 1325-Ater•de cha-

I Companh ia��I��ia�n��ç�a�d�a��B�a���_i��'J 1"---10m_aAdod_sparba, °I interiRo_r.
I FUND.ADA EM 187'0 I r. d:rS�va ·

• Seguros Terrestes e Marítimos G J\dvogado
• o Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMI:.:IRA do Brasil: Fones 1631 p. 1290

G CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
• RESERVAS MAIS DE .000:000$000

RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS; 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES A�;SUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM�1935 4.280:552$970

Extração com global de cristal.

A rnaÀ I. r.� IISUt à honestidade, pois, os ser

tll�:J �ãij prl&�nclado. pelo povo.

Médicos

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

operações de plastica

Redator-Secretario:
Oslyn Costa

Colaboração.
�--�--�� .

CONSULTORIO---Rua Tra
aRO N. I e das 1 ° ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas,

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior K 26

TELEF. 1.13 I

Nilo aerá deoo{I1tdo o orit;inal
I publicado �" niJQ.

O contnito exprealO em artt-

'0 de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redação,

Assinatu ras
ANO
SeMESTRE
fRIMESTRE
MES
NUM. AVULiO
ATRAZADO

44$000
24$000
12$000
4$Ooe
$200
$300

A CQlrB$l'�1 bem cots»

os valores� lílOB 00'"

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

Redação, AdmnlatraçiD
.. Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

Alenlee·-correspondente.
Porto Alegre - Dr. ArfonÍõ

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

R�FiJência: "Rua Visconde
de Ouro Prelo ri' 57

FONE-1524

LABOR.ATORIO uE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVI: RA

""

Dr.Artur Pereira
·

e Oliveira
Cllnlca médica de ertan

ças e adultos

Consultas diariamenle aas
4 horas em diante

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a domicilio R��u::'�::a,1O rom a (1 r e-'����
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As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garci,a si- ros sôbre O café

ô o,' Co',I r (2,' l�eaa,,uadas nesta Capital tendo resolvido para me1h?r, ,

eficen.
,ia do serviço de fornecímeilto de lenha a domicilio rl:U- PARIS, 5- O orgão oficial '"

. L ':.., � \h .;:ir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- do govêrno publica um decreto
estabelecendo os novos direitosinação de
aduaneiros sôbre a entrada do

:mpresa de Fornecimento de Lenha, café. Essas taxas, que apresentam
BELO HORIZONTE, 3--

Bemdiz-se o acaso, aue é o deus
duma importante redução sobre asem o prazer de oferecer ao distinto público consumi or

f da policia. Quando, ha dias aantigas, são as seguintes: ca é emxcelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao
I Dekgacia da Ordem Pública de-côco e em grão, por 100 qui os, ,

I E 010 Lrcço único de
... 'f I 500 f t 'f t-ve, nesta capital, mi 10 eontan a gera rances, an a

P d
'

o ,

250 f C t : "enguet, supon o-o comunista,mimma, rancos. ale tona-I I" , 1 I" °d"

,- d 'd 100 'I ma podia suspeitar que ele era mente, e c, remeti o as au ,,-

o'foU maIl °7'20pofr qui os, nada menos que um velho cri- ridade cariocas, seguindo pelotan a gera rancos. ,

did d
,'o o

J 1 o

RO d, mmoso eva I o a perutenciana rapico, BOJe, para o 1'), on e

� SERRARIA DELAM BERT de Caiena e perseguido pelas deverá chegar á noik,

I Custa 12$000 a carrada, autoridades francêsas. "AslL!car de 3aunllh.a !l.1Ç.i,��i1'ij[1

I' porém, rende muito mais. N��a se tendo a?ura�o pbre Para cremes, tortas, sorvetes e
as atividades subversivas �. e�- licores, não tem rival.:.1 FOne 1.100 guet, resolveu a nossa polICia, h- "���:Z'1���J��-:r:s�p'�

a berta-lo. E�tretan!o, a dt2��onfIan-1 � J oél Viei ra de Souza �'.�VEN I:)E--SE ça ficou palrando no esprnto dos � e l�
na localidade do Saco scherlocks mineiros. � Senhora �

r
dos Lim.ões, uma excc O homem, ao ser identifica- � . .

L ��; lente propriedade com S do, déra apenas
o

o nome, acres- � participam aos parentes e d! casas de residencia; uma ca. centando ser de nacionalidade � pessôas de suas relações ��

j
"sa c�m negoci?, fôrn�, de canade�se. Sôbre o 5�U, passado �� O n,ascimen�o de ALOY:"O ��,padaria e demais utensilios, nada disséra. E a,. policia, em- I� JO!L ocorrido a, 27 do ��Vias Urinarias-Hemorroides ;

A

Estenso terreno contendo bora. pondo-o em h�l�rdad,e, pros-I �.�,' mes p. passado. JConsultas: o boa agua, pastagens, plan- seguiu nas suas diligencias, que � ��
das 13 ás 16 horas 'tações, chácaras, e abun-lafinal culminar�m com aquela � FpoIis',-2-100-36 ijPela manhã: .. dantes terras para Iavoura. j revelação sensacional. J1i

'.
..

_ I!�
com hora marcada j Tudo p,or preço de oca�ião. A segunda prisão foi eletnada ���������r��o��J�UConsult.-R. joão Pint:J, 13 I, O motivo da venda e ter por dois investigadores, quando ;;Z","";_;:;''!!l,n.:''j��]ij;_1 elelone. 1595 10 proprietario de ausentar-se. Penguet bebericava no cabaret

-- I Informações com o sr. jo- de uma cidade do interior, sen-

d b d

•

vino Marciano Cardoso, no do ele tr.msportado para Belo

Veo
c-se uma em monta a

di trit d S d L'
-

H' P did dALFAIATARIA no distri-
IS rI O (j aco os rrnoes. o:lzonte., erma I o e sue o

d J. P " (E ito) Vend e"""se
haviam detido novamente porto e oao essoa strei o .

....
o.

f
.

.

f - suspeita de comunismo, en retouMelhores In ormaçoes nesta re-
d I d O I d 1\ /I lduma venda possuindo va- o e ega o r an o ivrore zonação.

'c! Td d������������������������������������� riado e abundan� �ock, com um SMrlW ,e tranqul� d e

sita á rua Spivak, no distrito nos labias. Todavia, quando a

"João Pessôa'', Estreito. autoridade lhe perguntou, á quei-
O interessado deverá se ma-roupa:-«Penguet, ::ODJCJ foi

entender com o proprieta- que você fugiu do presi.Jio de
rio do Café "São Pedro", á Caiena?» - elê não resistiu ao sangue o c.:ração.
rua Felipe Schmidt. chague e caiu sentado numa ca- Nesse ponto não ;1il. diferenças;

V ie"". !If'!.,1lI �E--S e!"" deira, mais pálido que um morto. todéis se parecem eiJtre si.
a;;;;... ÍIl ""oIlJ III..J !&iii. Num gesto de deEânimo, ven- Depois, quando a crise acal
a casa sita á rua VITOR do-se desmascarado, contou (jue ma, qU1'Jdo a procela cala esMEIRELES n. 15, com

nllsceu na cidade de Arras, Da seus ruJid03 leon;'1os, as humilbôas acomodações para pe França. Em 1910, tenào 16 des h:;1m amando mais as altivas
quena familia.

anos de idade, apaixou-se por tentam esqljec�r e logram-no quú,A tratar com o seu pro- uma camponeza, Adelaid Leprietario EDELGARDOWEN
grand, que, embora casada e camDHAUSEN, no Largo 13 de
uma filhinh'i, abandonára o esMaio n. 7.

I
�Lenha

RS. 10$000 A

A distinta freguezia será atendida com a

resteza pelos telefones.

1341--1300-1088
LORIANOPOLIS

•

SANTA

CARRADA.

CATARINA

maior

Feçe como eu-sou o

mais forte de todos
os meus compenhel-.
ros, graças ao

UTonico Infantil"

Casa de Diversões
Familiares

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

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vinpora Imperial pois, nele
encon trareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Dr. Miguel
BI:>abaid

CLINICA GERAL

-------------_._------"'_

Circunscripção de Santa Catharina
DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, realizada em 30 de Setembro de 1936.

PLANO «A»:

Blumenau
Timbó
Florianopolis
Florianopo7is
Florianol'olis
Flol'lanopolis
Blumenau
Blumenau
P. União
Itajahy
Blumenau
Blumenau
Blt:menau
Joinville

6-Dr. Hans Pape
305-' Martin Lc,renz
71-Alvaro M. Jacques
545-Francisco Meira
656-Francisco Meira
618-Alcides C, Taulois
1129-Ralph Gross
1 126-icem
416-Helm. Klaumann
1015-Rodolpho Kuester
ll05-Walter Voss'

I 898-Henrique Otte

'Jt.. 909-Walt2r Voss
'i;\ 674-Julio Schwartz

�;J.-'

)�estituição e transferencias:
'" contractos nos. IS. 31 J, 679, 397, 913,

iPLANO «8»:
) 4083-Samuel Heusi Jor.
4133-Hans Lange
4044--Emilio Doering
4286-Frederico Uppel
4184-Manoel P. de Oliveira
4282-Gerda S. de Oliveira
4034- Adolpho Frischknecht
5015-Alfredo Hering
5025-,Francisco Wuerges
5005-Herbert Willecke
5511-Ewaldo Losso

Itajahy
Joinville
Blumenau
Blumenau
Tubarão
Itajahy
Pio do Sul
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Urussanga

Restituições contrs. 4085, 4086, 4103 e 4112

A A. P. S. A. já distribuiu

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$000
I O�OOO$OOO
10:000$000
7:500$000
5:000$000

10:000$000

pontos:
(antiguid.)
SI juros

» 5761
» 5631
» 5604
» 5584
» 5579

q juros 5579
5365
5354
5348
5347
5347

Reserva Techn.

»

»

»

»

934 - II :620$000

10:000$000
20:000$000
10:000$000
10:000$000
5:000$000
25:000$000
5:000$000
5:000$000
10:000$000
12:000$000
7:500$000

Antiguidade
sorteio (resto)

» (parte)
Série I (resto)

» 2416
» 2369
» 2351

Série n (resto)
» 1343
» 1291

Série III 638

3:4-B$800

4.041:a07$OO�")
no Estado de Santa Catharina

VISTO:

Dr. Ayrton M. Lemos
Fiscal do G)vêrno

livonlus& Cia.
Correspondentes

IJ'I!l.'!lI!Fh5WW- PP.

rua Braz Cubas D. 20. FazendG
se passar por engenheiro, dedi
cava-se á exploração de jazidas,

Emílio Leon Penguet conta

presentemen= 42 anos de idade.
Conforme �r Çórmámos anterior-

A mulher perdôa 05 esqueci
rnentos, as iog'a!idõc:i, e o desa
mor e o'; ciumes. mas não perzlôa
ii infidelidade. Qu r ser pisada,
co'-:anr-!') que seja preferida, /'
pri.neire desconfiança, a paixão
irrompe c flameja do coracão

com ,"rdôr jndornito. Se não amá
ra a é alí, adóra naquele instan
te e. se a cabeça somente esti
ver em fogo, começa a verter-lhe:

SI sempre,
Isso é o que rf:'za um

de certa revista.
artigo

Será ex&t.?poso e se tornára sua amante.
Nos primeiros tempos viveram
em completá felicidade. Mas um

dia, traído, e desvairado de ciu
me, Penguet assassinou Adebid,
secionando-lhe a carótida com

uma punhalada.

VENDEM-SE duas C:.lsas no
distrito «oão Pessôa» ,

Estreito, Jcom agua enca

nada, chacara, muitas arvo
res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.

, ' EM FLORIANOPOLIS: as

I 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 LIMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.

,." Os interessados deverão
entender-se com o proprieta
rio.

Têm a pu.lavra as mulhffe�.
__ o •

_

GU··i.r(h;-chuvas e
sornbrinh;�s
R. NOCETI

CONSERTO E REFOR.MAPerseguido, fugiu para a Ame
rica, homisíando-se na localidade Procura e entrega a domicilio
canadense de Little 'J,.roody. Prê
so e remetido para França, foi
condenado pelo Jurí a prisão
perpetua com trabéllhos .for-çados
e mandado para a Ilha da Ré,
sendo posteriormente transferido
para éJ penitenciaria de Cai�na,
onde tomou o número 40.416.
Em 1919, com o auxilio de uma

frágil pirogs, perseguido por uma CINE RE�X, ás 7,30 hora,.,escolta que o alvejava a tiros de Costllreirinha da província.
fuzil, logrou fugir, ganhando a

fronteira do Brasil. No Amazo
nas, livre dos soldadl's, teve de
enfrentar Cli indios, as féras e as

febres. Afinal atmvessou todo o

norte e fixou residencia em San- CINE ODEON, ás 7 e 8.30

ENDE-'SE � onde atualmente morava á \

hm� Cavalei:'?'pc!c;JeJ. '�".V uma bôa casa na Tr::lves- II �.

sa Harmonia, com frente I Alô !. .. Alô!. .. F�orlanopóH��' Ipara o mar e ai1ípla sala de � .

�
.

visitas, sala de jantar, 4 quar- I �tos e c.osinha, situada em um Brevemente será inaugurado nesta praça, anc- �terreno de 10 metros je fren- xo ao Bilhar Clube, um grande centro de divcr-

I'.
te para o mar e 24 metr?s sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeitopara a Travessa Harmoma. serviço de Restaurante) serv,do por t_;enL's S' :.ho-
-Explendida Praia para ritas.

I'
Banhos de Mar -' Nc,;ocio Uma grande novidade pára FlorittnOl,olis. '

de Ocasião! Preços Módi- Acr!
TRATAR NA TRAVESSA

HARMONIA N' 2.

ronel.348
Rua Felipe Schmidt n. 33

João Bmbato
Distrito «João Pessôa. »

CINE ROYAL, ás 7,30 h,)
ras, Princeza dos milhões,com
Brigitte Helm.Cdsa na Praia

de Fóra

Rua Felipe ,:,ch nidi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO-5-- Vivia contente e

feliz, na graça de Deus dos que
colhem da terra o pão para si e

para os que lhe são caros,o lavra
dor José Carlos de Lacerda, mo
rador em Vargem Grande. Tinha
uma esposa e uma bela prole nu

merosa, que era todo o seu enle
voo Pensando na mulher e nos fi
lhos, o lavrador trabalhava de sol
a sol, conseguindo amealhar algu
mas economias. Tinha um sonho,
entretanto.aquele homem do povo.
Queria que os filhos tivessem uma

educação que ele não tivéra.queria
que estudassem e fossem gente.
Para isso ele se matava no traba
lho, mas o dinheiro ia sendo ar

rumado no fundo da meia. Já che ..

gára a reunir mais de nove con

tos, o que, para ele, representava
muito.

Mas eis que, numa noite de frio
e chuva, quando o lavrador e a

esposa,e a menina-mocinha e mais
os manos pequeninos se encontra

vam sob o calor confortavel das
cobertas,bate á porta, subita e vio
lentamente, a desgraça.

Viéra ela na pele de um ban
dido, acompanhado de uma temi
vel quadrilha, armada de revólvers
e Íacões.
O que se passou então, já os

leitores conhecem, tendo sido am

plamente noticiado. Efa a quadri
lha, do dr. delegado, que se fazia
passar por mantenedora da ordem,
dando caça implacavel aos comu

nistas.
O lavrador teve a casa vareja

da, enquanto ele e os seus, apa�
vorados, encerraram-se num quarto
dos fundos. da casa. Os ladrões
carregaram todo o dinheiro.os nove

contos tão suados, além do susto

tremendo por que passou a Iami
lia.

Lá se foram as economias tão

penosamente amealhadas para pro
ver á educação dos filh'Js!

Isto se passou na noite do dia
18 do mês passado, Pouco tempo
após, isto é a 24, já a policia ver

dadeira puzéra a mão sobre os

audaciosos assaltantes. O lavrador
respirou mais desafogado. Ia rea

ver, talvez, o que tanto lhe custá
ra a ganhar. Que felicidade para
os meninosI

Era assim, pelo menos, nesse

estado de espirito que o imagina
va todd a gente.Ontem,entretanto,
o lavrador José CarIos teve de
comparecer perante o dr. Carlos
Mendes, escrivão do cartorio da
D.G.I. e do sr. Martins Vidal, O sr. J. Braunsperger, re
chefe da Secção de Roubos e Fur- presentante comercial, com

tos, afim de prestar declarações no escritório no Cáes Frederico Resultado do sorteio de
inquerito aberto para apurar o as- Rôla, acaba de lançar á ven- 30 de Setembro de 1936:
salto. da, nesta praça a já afama- Letra premiada-Cupão II.E veiu então á luz o último da maquina de costura 1?en- 9912-Série 9-250$000.capitulo dessa historia. Não o en- ner, de Porto Alegre. Letra premiada-Cupão n.
cerrou a felicidade, sim uma des- 'Trata·se de uma indústria 9913-Série 9-15:000$000.
graça mais negra ainda do que a nacio��l, bem. élparelhada, Letra premiada-Cupão n.
primeira que se abatera sobre o com ottmo

.. f.unclOnamento e 9914-Série 9--250$000.
CAFE' BOM SO° NO

lar do lavrador. moveI beltssImo, o que ga- ..JAVA
Morreram-lhe três filhinhos, os rante franca aceitação em Todos os números 9913 Praça 15 de Novembro

mesmos para quem eJe reservava nosso comércio. das demais séries-500$000. Antonio Paschoal

�!�X""áa
ae".f ��meg.a� �mewm"lal"a. BaEa �AA

Prc..cedente de São Francisco
chegou, ôntem, o sr. Pedro Sa'

At Iét iCO X les dos Santos, administrador da

AVa í I Mesa dcl Rendas f,taduais da-

I quela cidade.
Custa 12$000. a car�ada, A partida de domingo último en-

porém, rende mUlto maIS.

J tre os quadro,s .secundari?s do ..!lva�
Dr. .fllves Junior

FONE I.'OO F: C. AI/elrco Calarrnense, ter Recem-chegado de São Fran-
•

mmou com o resultado de 2x2. cisco, onde é elemento destacado
MaqUI�a na politíca Jocal, encontra-se nt;sta

"Renner" Letras a pre-
capital, � dr

.. João AJ��s J�mor,
alto funclOnano do MIOIsteno da

m iO "Sa n ta Agricultura.
Catarina"

A � d{�S em�Gsca. as do

ini\lrlunio
Em consequencia do
saltes, m@fTl4I"eram'lllhe

três fiBllinhos !

as

as

as economias roubadas, e que lhe
eram o motivo supremo dos tra

balhos e das canseiras. E. tudo
ainda em consequencia da malda
.de daqueles homens.

Na noite do assalto, noite de
chuva e frio, o lavrador e a [ami
lia se recolheram, como dissemos,
a um quarto dos fundos da casa.

Nessa ocasião três das criancinhas
se encontravam atacadas de co

queluche. A esposa de José Car
los, louca de tenor ,a certa altura,
agarra nos filhos, e sai a correr

desabaladamente pelo campo nas

trevas da noite e sob o vergastão
da chuva.

No dia seguinte as crianças do
entes estavam atacadas de forte
pneumonia. E, depois, uma a uma,
foram morrendo. Foi por isso que
o lavrador José Carlos, no seu de
poimento, tinha os olhos razos de
lagrimas, e a voz sumida dos que
não têm mais palavras para mal
dizer o destino, a 'lida, eterna te

cedora de romances ...

Pílulas Med�iro8
Contra Sezões. Recuse substi

tutos !

Irradiação
Roma

A Estaç.ão de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão da ópera: La leg

genda di Sakunlala do MO.Fran
co Alfano.

Conferencia do deputado Ma
rio Racheli, presidente da Confe
deração Fasci5ta dos Comerciantes
sabre o tema: «Aquele que alta
lia póde dar».

Cantos dialectais interpretados
pelo tenor Giovanni Corda.

Noticiario em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

serraria Oe!ambert

.. , ,
..

Credita filu
tua Pred�ai
O conceituado e preferido

clube de sorteios Credito Mu
tuo Pn!tlial realizou, ôntem, a

mais uma das suas extrações, ca- Nassa VI·dabendo á caderneta n' 13.301,
pertencente aos prestamistas Jací

IP. Clara e Cia e residentes em AHIVER5ARI05

ltajaí, o premio maior na quan- F tei h' .'

tia de 5.175$000. :s _

F.Ja :>J" o seu_ amversano

natalicio o sr . FrancIsco Bruno

A Gazeta da Luz, funcionar�o da Diretoria
de Terras e Colomzação.

Desportiva enzern nt-105 HOJE

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

FLORIANOPOLlS, Terça-feira, 6 de Outubro de 1936

DO ESTR�NJEIRO
A Conferencia das grandes potencias coloniais, em que

será considerado o melhor meio de realizarem a distribuição mais

adequada das materias primas, está sendo preparada pela Assem
bléia da Sociedade das Nações. Segundo informações fidedig las o

govêrno de Paris, teria apresentado um plano que se apréxima
bastante <ias propostas da Grã-Bretanha relativamente li necessi
dade de um inquerilo internacional promovido pela Sociedade das
Nações; em torno do problema das materias pr mas,

Redator-Acíoli de Vasconcelos d asexma. viuva Corina�Capela Para o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Mi-
e ouza;
a exma. sra. d. Ester Forrni-

litar da ltalia foi nomeado o general Pietro Maravigna.
d S

-Os jornais alemães dão uma considevel proeminencia á
ga e ouza, esposa do sr. en- I

h
forma anexação de grupu de ilhas do Ar quipelago P!1enix, feita

O diretor desportivo do lris gen eiro eletricista Edmundo Sil- 1GB h d I' pe a Hão' retan a, acentua o que essa açao e indubitave mente
D. C. pede para o treino que se

veira de Souza; d 'd d
o

d d d Ir, eVI a ao augmento as anvi a es os japonesês naque as aguas.
realiza hoje, ás 16 horas, o

a exma. sra. d. Maria Perei- A 'Ih A d 600 -IL Sd e S I as cerca e mi CdS ao norte de amos mas ao sul
comparecimento de todos os seus

ra e Souza, esposa do sr. Adol- d E d f d
. °Ih' Io qua or, ormam um grupo c Oito I as com uma area tota

jogadores, fo Silveira de Souza; d 8 ilh ...J d 1 60h
t:! mi ões quaera as e uma popu ação total de peso

Sexta-feira o rubro-negro ele- a sen orinha Antonieta de sôas.
tuará outro treino, em virtude de Mélo;

h
.

h
-Foi realizada ôntem no porto de Wuilhenmechaven a

di a sen onn a Maria Franciscaenten imento com o sr. tenente
d S

solene l"erimonia do lançamento M mar do primeiro navio de
Apaucio Corrêa, um dos inla- e ouza! o o guerra alemão construido nos estaleiros militares da assinatura do
tigaveis dirigentes do Atlelico Ca: _ao�emna Nadir, filha do sr, ultimo acôrdo naval com a Inglaterra. A cerimonia foi presidida
larinense, pois como é sabido, a I

Virgilio Goulart;
o , o o pelo ministro da Guerra, general VOJl Blomberg, que pronunciou en-

tarde daquele dia era destinada a menina �ana od A:vII.a. hlha
tre os mais calorosos aplausos uma curta. oração.

ao treino do tricolor. do sor. Clodorniro Plzam, mspetor -'Jm tufão varreu ôntern a cidade de lokio, que foide linhas:
a exma. sra. Nair Nunes Tau-

inundada por violenta C.hUV3. Não houve prejuízos materiais. O
tufão desviou-se em dileção ao Pacifico.

lois, esposa do sr. Alcides Tau-

,-Foram encontrados a 120 quilómetros a sudoeste delois;
o sr. Antonio Melo;

I Kalgorlia, por um dos aparelhos que sairá em seu socorro, os

pilotos holandeses Roux e Van Beekrnann, que haviam desapareo sr. Oscar Dutra;
a exma. sra. d. Clotilde Sou- cido, saindo iléscs do desastre de que foram vitimas.

za de Saibro, esposa do sr. Her-
-Indicando uma diminuição da tensão sino-japonesa. lo-

S
ram reduzidas cunsideravelmente as tropas japonezas que desem-

mogenes aibro; barcam em S:langai para fazerem serviço de policamento.
o menino J0.10 Silva, filho do

_

sr. Nestor Silva. CheÇJjou á Lagles O 14 B.Ca

IRIS.F. C.

Figueirenae X
Iris

Encontra-se nesta cidade,
sr. Pompilio Bento, deputado
Assembléia Legislativa.

Promoção Maternida
de de São

Francisco

Em jogo da tabela de Campeo
nato da Cidade encontrar-se-ão

domingo, no estadio da rua Bo
caiuva, os quadros dos clubes Fi
gueirense Íris, respetivamente cam

peão e vice-campeão de 1935.
Pode-se prever uma pugna em

polgante, tendo-se em vista 0S

resultados dos jogos dos três úl-
Conforme comunicação recebida pelo sr. major Au

gusto Soares dos Santos do I: tenente Silvio P. da Luz, a
� 2a. Companhia do 14' B.C. chegou ontem, ás 23 horas. em
a Lages, estando todos os que seguiram, de perfeita saúde.

de

Foi nomeado Alfredo Odilon
Taborda Ribas rara exercer o

cargo de 4' escrihlra!io do Tescu

ro do Estado, com direito aos

vencimentos marcados em lei.

t'HE6Am UH5

Dep. Pompilio Bentotimos campeonato a e circunstan
cia de figurarem nos pri -neiros
postos da tabela, o rigueiren
se com um ponto perdido e o seu

forte concurrente com dois pon
tos perdidos, pois o fié;ueiren
se empatou com o [ris e êsse com

o ..!luar.
Na partida do turno do carn

neonato de 1934 o Iris derro
tou o Figueirense p:>r 1 xO.

O jogo do returno não se

realizou, por motivos alheios á
vontade dos clubes.

Nos dois embates de I 935
houve empate 2x2.

Novo empate se verificou na

partida do turno do corrente ano,

cujo resultado foi 3x3.

Chegado de Brusque está em

Florianopolis, o sr, Antonio -Luz,
agente fiscal do imposto de con

sumo.

Foi promovido, por mereci
mento, no quadro dos funciona
rios do Tesouro do Estado, a 3'
escrituraria, o 4. dito Manoel
Ferreira de Mélo, percebendo os

vencimentos marcados em lei.

Foi inaugurado na cidade de
São Francisco o modelar esrabe
licimento hospitalar-Maternída
de de São Francisco.

O áto, que se verificou dornin
go, foi assistado pelas autorida
des locais e povo. Ao sr dr.
N�rêu Ramos, governddor do
Estado, foi enviado despacho
telegrafico comunicando a Im

portante ocu:orencia.

7te. Osmar R. Silva

Chegou, ôntem, de Canoinhas,
de cujo municipio é delegado es

pecial, o sr. tenente Osmar Ro
mão da Silva. Nomeação
Pedro Safes dos Santos

Faça uma expedencia, no pr:!paro do pão
com as conhecidas farinhas

«CRUZEIRO» e «SURPRESA»,
misturando-as em part�s iguais.

caseiro.

J. Brunsperger
Cães F Rola.
Telef. n. 1350

Dr. Aristotefes Berson

V. S. dará preferencia
A' maquina de costura nacional

"R EN N E R"
Por ser um prodúío da industria brasileira

um excelente artigo
uma maquina de ótimo fU11cion1mento
um moveI belissimo
40 '1. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições. dr..! pagamento
vantajosissimas, a Ionv,o prazo.

Demais informações nJS escritorios de:

José Galliani
Rua João Pinto, n. 8

Vindo dê São Paulo, acha-se
entre nós o I"}OSSO conterrâneo dr
Aristoteles Berson, professor de
qUlmlca aplicadil no Mackenzie
College.

é

Especioliàaàe"
" Cia. •• Joinvi'le

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




