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policiais
!

atacam tiros rotortnensesa

Tentativa de assassinato do capitão Trogilio
Melo--Feridos á bala um cabo e um soldado
da nossa Fôrça Pública _- Morto urn "camisa
veíde"--O delegado de policia solicita garanti"as

E
I .'

JARAGUA', 8 - Ontem á noite quando " capi
�ão Trogilio Melo, delegado regional, inspecionava os

nu.feos integralístas, onde se efetuavam reuniões, foi na

sede dos -ca.nisas-verdes- daqui recebido & bala. Rea
gilldo o violento e inesperado ataque o capitão Trogilío,
corn mais alguns policiais, travou ligeiro tiroteio.

Resultou dessa Juta cair gravemente ferido de bala
u:n cabo da Força Pública, que foí imediatamente interna
do no hospital local. Também recebeu ferimentos um

policial que acompanhava o capitão Trogilio.
Consta que em Rio do Sêrro travou-se séria luta Ar�O

entre adeptos do sigma e elementos contrários a essa

idéia, ocasionando a morte de um íntegralísta. Desconhece
se, por enquanto, como se deu o íãto.

Sem quaisquer ligações politicas.voz: POVO

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO

III I Florianopolis, Quinta-feira, 8 de Outubro de
---------------------------------�---------

CALLADO
1936 INUMEHO 628

lnaugurar-se-á'B "Dia da Oainda esta se- Palria"
mana o Tribu-
nal Especial

sr. João
Sem garantias

Tivemos, ontem, a honrosa gen
I tileza de sermos presenteados com

uma excelente monografia conten-

RIO 7 E' d
do a eloquente e brilhante alocu-

- espera a para -

.

d
.

,
.

_ d çao pronuncia a por s. excia. rev.
esta semana a mauguraçao os bi I· d.

lh d T·b 'I E
.

I
o sr. arce ispo metropo itano, . chegada ontem a esta capital dotraba os o Cl una speCIa. J

.

D· dOI"
N- b· d d (

. oaquim ommgu<!s e rveua, J - N d d
.

t
ao se 58, e ain a on e 'JnCIO- d d }' _ dTO

sr. oao eves, ver a eirarnen e

r 1 J d d ' quan o a rea lzaçao o e- eum inesperada, assumiu proporções denara cie, cepen en o como esta .

d O· d o t
.

a escolha do local de varias cir-
comemorativo o la a L a na, um acontecimento de sensação nos

na Catedral Metropolitana. . I· .

cu nstancias, dentre as quais a de arraias pOI!lICOS .

.

" 'd
.

O d
E' uma peça de expressivo "a- O hidro-avião da Condor em

Ao comprar farinha dr trl·<JO, exija as afamadas mar', cO,nvemencIa. e, s.ervlço.
T ib e-I I I"t

.

di I d b t
'

C! � b or .1 e.rano, Ivu,ga,n o ro us,os Ique veio o sr. João N.eves, che-
f bricad 1 i\101' IL-IO JOI"-'V'ILI E creto que mstturu o fi una h I Icas a ncacas pero IV 1'1. Nv Il.L , I

f I I Iunci , con ecirnentos teo.ogIC'OS em esti o
�ou a Porto Alegre ás 10 112 daacu ta que e e uncione ate rnes- 1 I d 5

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA", mo nos locais das prisões. O Tri- empo gante, pecu lar aos ora ores manhã, tendo feito vôo direito do
Proeminentes. R·· Ibunal de SegUI ança NaCIonal é 10 a esta capital.

Agradecemos a oferta. F I d ,. dicomposto dos seguintes membros: a an o a Imprensa isse:

�rederico d� B,arros,Barreto, �re-) Escalará por
-«Sou dos que acreditam fi(

sidentc: dr. Himalaia Vergolino, • •
memente que o n05SO problema

procurador; e juizes, coronel �üís I F IO r Ianopo IIS politico se resolverá pacifica-nen-
Carlos da Costa Neto, capitão RIO 8 O

.

d hil
te.

de mar e guerra Alberto Lemos
- - avia ar c I eno, A paz tem de ser o nosso ob- rente.

Bastos e drs. Antonio Perre�ra t�ranco Bianco deixou esta capital jetivo supremo ou, do contrário, ,�pr?gra�a est� assim _&vi
Braga e Raul Campelo Barroso. com rumo a Buenos Aire.s,1even- só os extremistas aproveitarão. I

dldo. 013:-- I O «DIa das m��s:t;
do escalar essa cidade hOJe. Paz no Rio Grande .� paz no III - «Ola �a elevação. e�pmtu_-

Quereis Ficar R i co? '. -li I • Bras.l, eis o que mais "I�jo co-I aI»; -,12 "Dia da alegria= ; I?
������������. Ue_a apra- mo de resto toda a F�te U'm- '-«J.3 do lactante»; 14 «Ola
COMPRAE BILHETES LOTERl·1 I!I.t I

"

do pré-excolar»; I 5-«Dia «ia
COS NO Salão COMERCIAL vel ave ca»F' J criança que estuda» 16-«Dia

Concentração a a-se então na sua missão ao

de todos os
Rua Conselheiro Mafra N. 9 sul. O sr. João Neves não néga da criança azilada»; 17-«Dia

(Edificio do Mercado) Segundo informações particula- que tenha vindo em missão poli- da criança hospitalizada»; 18-
res do sr. Arnaldo Napoli, zeloso tica, «Dia da que trabalha»; 19«Dia
tesoureiro da prefeitura de Ara- -«Vim a chamado da Frente da criança desamparada»:

" ranguá, quando da sua recente es- U'nica. Pareceu-no� necessario
sog ro tada nesta cidade, sabemos que o

conversarmos sôbre certos proble-
LIVRAMEN·I0, 7 A's prp.feito daquele municipio procura mas e aspéctos gerais da politica31 horas de sabado, Oscar Silva adquirir o material e vigamento nacional e essas coisas não se

a i nda p reocu pa os gaúcho5 assassinou, por questões de ne- d� velha ponte Terêsa Cristina, podem fazer senão pessoalmente.
gocios, a seu sôgro João Pedro para utilizá-lo na construção de De quando em vez é preciso

PORTO ALEGRE, 8 - Continúa a criar um arnbien- Pinto, com duas pu-ralhadas, obras públicas. acertar os relogios daqui e de
te de preocupações e sobresaltos o flagelo da agua, cuja J,OãO Pedro �ue faleceu na rr:a- Dentre estas, destaca-se uma lá ...Coube a mim, agora.vir acer-

enchente é a maior até agora registada. drugada de .ontem, era mUIto ponte sôbre o rio Araranguá, que tá-los ...
Foi pedida ao Govêrno do Estado moratoria para o apreciado aqUi. Modesto embora, inestimaveis serviços prestará a po- -«Estavam muito atrazados?

comércio. traba�had�r e ho?esto, sua mor- pulação daquela cidade e ao pro· -indaga um dos reporteres.
A·s aguas invadiram os porões do edificio dos Cor- te fo� mUlto senhda, pois e�a l;nl gresso sulino e geral. - «Qual nana! »- responde

reias e Telegrafos, prejudicando os serviços postais. dos tipos. populares da cl�aa�. Na aquisição do aludido ma� bem humorado o sr. João Neves.
:" .. ,. A �avegação fluvial está virtualmente paralizada em· � a�SaSSlf10 apcese;'tou-�e a pr.l- terial, conforme sabemos, o Pre- E enquanto todos se le'lanta-
todas as cinco linhas. s��, estando recolhido a cadela feito de Araranguá conta com o

vam, despedindo-se:
Quarenta por cento dos açouguesda capital deixaralTI a�l_.������� a_p_o_io_d_o�_g_o_v_êr_n_o_e_d_a_du__a_l_� ���_� � _

����u;so da ca.�S�E�R�A�'�O��G�A�N�I�Z�A�D�_��
Inisa verde em p.er.. .ê. GU9rda-Noturna

nambuco

chega, inesperadamelll'll!
te, a Parto Alegre

jARAGUA', 8-Em virtude da atitude agressi
va e pressão violenta que estão exercendo os integra-:
listas sôbre os elementos politicas situacionistas o dele-·
gado de policia em exercício sr. José Koch [or., conside
rando-se sem garantias para manter a ordem e o res

peito, telegrafou ao sr. Secretário Ja �:egurança solicitan
do com urgencia a ida de um contingente pclicial.

Espera -se, a cada momento, que acontecimentos
mais graves venham a se verificar em vista da agressivi
dade dos -carnisas-verdes.»

PORTO ALEGR.E-8-A - «Até parecem I'!giti;n» Pa
tecks ... »

O sr. João Neves, ao que de
clarou á reportagem poucos dias
se demorará em Porto Ale�rp,
devendo regressar ao Rio pelo
avião de domingo próximo.

R íO, 7 Constituirá um acon

tecimcnto de grande projeção so

cial, a «Semana da Criança", a

realizu.-se de 10 a 19 do cor-

"SemanSi da
Criança"

que são, incontestavelmente, as rnc.horcs.

Tr·k.iun Preparatório
Iniciar-se-á hoje, com toda solenidade, na Catedral

Metropolitana, ás 19 horas, o Triduo Preparatório da Pri
meira Corcentração Muriana Catarinense.

Falará, tanto hoje como nos demais dias do Trí
duo, o exmo. sr. Arcebispo Metropolitano.

No proximo domingo, realizar-se-á a

para a qual afluirão congregados marianos

l p\lntos do Estado.

! O -flagelo,
Matou o

da agua li venda
dos jornaiS
aos dom�tl

gos

RECIFE, 7 - As emprêsas
jornalisticas «Jornal do Comercio»
«Correio da Manhã» e «Diari�
de Pernambuco» concluíram um

acôrdo, pelo qual a venda avul
sa os domingos, passará a fer

feita pela importancia de $4('0
o exemplar.

Conclave
de técnicos

terroviarios

RECIFE, 7- Está se rec\Ji
nudo importante conclave e'e
técnicos, afim de estudar o plano
ferrovia rio do nordeste, cujo
lrabalhos se rrolongarão até sex
ta-féira próxima. Tomam part

�

nc.:ssa conferencia, engenheiro;; d
Baía, Sergipe, Alagôas, Paraíb

,.

Rio Gr<lnde do Norte e Cea r
�

l'I •
•

�.,
,

�... J

O comércio local numa Iouvavel e digna iniciativa, vai propôr ao govêrnO
do municipio a criação im�diaja da Guarda-Noturna, afim de evitar que despolicíada
como está a capital seja campo aberto ás atividadt:s dos meliantes.

Para êsse fim, uma comissão de comerciantes, á cuja frente se acha o desta
cado negociante Oscar Cardoso, pretende se er:tender com o prefeito para cnncretizrr
em definitivo essa aspiração das nossas classes conservadoras.

nECIFE, 7 - O secretário da Segurança proíbiu
. o uso da camisa verde em quaisquer manifestações pu
i blicas dos integralistas.

. :' .-","'_'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espe- L\arão Cunha 9 pontos
Herbert Jung 8 »

Romão 8 »

Pedro Gevn.erd I 8 »

Vítor Meye� 8 "

Francisco Lima 7 »

Hemique Berenhauser 7»

I Gisela Busch ,7 »

Em reconhecimento aos carlistas que Pedro B. do.s Santos 6»BURGO�, 7�'-Três ,filas de trincheira� Jorllm estabeleci- formam ci ncoenta por cento do exercito R�dolfo Scheldemantel 6»das em torno de M 4J'I[, além de ou-r-is Fortificacões. Na ca-. M,lguel Vela 6 »pi�d espanhola �ofim dl,tri�)'�iQ,js pa.1�1, rt JS cOi1Vid�ndo os re�u-I PARIS-7-Segundo os meios nacionalistas espanhóis nesta ,,e..gdpito V loso 6 »blicanos e ma.,rxlstús Q ,ldrt,c1Vl1 da d.. esa. O g )�er�o exorta capital, o general Franco se opõe firrn_;mente a volta do ex-rei Aíon-
Dr. Salgado de Oliveira 6 »d I b h d f f - O Jacob BO'lbaid 6 »

to as as pessoas a aux. i.ire.n os [:), 1
. f)� •

as tort: icaoes. .s so XIII para Maclrid. Mas, em reconhecimento pelos carlistas qued I d d d f Di Bernadi 6que, a ISSO se recusam são ec ara 03 mrmrgos o esta o e llZl- formam cincoenta por cento do seu exercito estaria disposto a fundar
6 :

I
Luís Batistoti "

ades.
uma monarquia daquela dinastia. Não se acredita que possa haver
um plebiscito na. Espanha, O principe indicado já se sabe que não

U O'
e:�-l"l{"'", j'''U·"t =.-.. dJ IC';::' ·r:o-....,...a.-n ..c-.uzi� X Z F TEB L
t;.;;.. -Jl J - --. I ' será o principe avier, irmão da imperatriz ita.lado� ....�m �\il�l� ga 365

DO E�T-��a!l!JEIRO O "SarSTleld", Goals conquístados
GIBR LTARP7esO··· rsoôl="d3 o' M I 'I' � A

. .�tn �rQ"bll'· tOa _ A�:��4':1°:0A ,'- consui a mamarca em a aga � Imprensa 1 a iana pu rca ar rgos em que sao

I B ., cí ,que acaba de chegar procedente dessa cidade, declarou ao cor- resumidas as medidas tomadas pelo Conselho de Minis� reS I arespondenteda United Press, que a população de Malaga se mos- tros sobre a desvalorização da lira, Segundo o Giornate: av iaotra apavorada pois Iôra divulgada a noticia de que os nacionalis- d' Itaiia estas decisões podem ser consideradas em três 1tas estão cercando a cidade. Acresce.itou o consul dinamarquês partes: RIO. 7 - O <Sarsiild», umque aumenta Co numero de! crimes no bairro aristocratico de Los l·-a que providencia para a criação dos novos íun- dos maiores clubes de BuenosGalanes. Foram assassinadas muitas pessôas em represalia ás mor- dos públicos sem prejuízo para o mercado financeiro, Aires, realizará, sob o patnocites ciusadas pelos aviões nacionalistas. Informou ainda o consul com a emissão de novas notas bancarias; nio da Confederação Brasileiraque a Junta de Trabalhadores mandou fuzilar cem relens, do- 2· -qu� trata do novojrundc de cinco por cento para de Desporto·, uma excursão aomingo passado, setenta e nove na segunda-feira, trinta e seis na as propriedades de Estado; I Brasil, viajando de avião. Traquarta e cento e cincoenta ôntem, Ele proprio esteve ameaçado
_

3'-que s� refér.e a �e?idas de proteção e

COloniza-I ta�e de ,uma temporada. do gre-e escapou, procurando refugio em um navio britânico. çao elas conquistas ImpenaIs». mio platino que não visa qual-
� A d bio í

I' .

t quer proveitos financeiros. Ba.ta� s casas e cam 10 íta tanas, que estiveram em- d' d ._porariamente fechadas, em vista da� operações de desva�
lzer que" as Pdassa4g2ens et aVldao1,

-

d I' -

b t h- custarão cerca e con os eoflzaçao a Ira, seI ao rea er as aman a.
réis.

• A proposta da Liga das Nações, para que fosse
nomeada uma comissão neutra para a proteção dos mo- TU RFnumentos históricos espanhóis durante a g'lerra civil, des-

LONDRE, 7 _ Opertou fórte interesse em todos os circulas da Liga. «Dally
Telegraf:.- inforila que o céle-� O sr. Rodrigues Fernandes, delegado do Brasil na bre cavalo de corrida Thankerton,Conferencia do Chaco, conferenciou, em Buenos Aires, que dever corret em 27 de feve- C,usta 12$000

.

a carrada,com o presidente Agustin Justo, não tendo sido divulgado reiro próximo em Lo� Angeles, porem, rende m LlltO maIS.a motivo ?a referi.da con�erenc�8..
,

será transportado pelo dirigivel FONE 1.100•

Os c�rculos ?lplomatIcos dl�e� ,9ue esta conferencl,a I «Hindenburg� , de voltalá Inglater-Ia�ve ter Sido �?tIvada pela de�tItUlçao por parte da Boh�

Ira, .após a g�an.de corrida. Esta -
•

_VIa do seu mIl11str() na Argentll1a. declsã� ?�o E' aInda absolutam!'!n-I Irradlaçao de� o primeiro ministro da Hungria, sr. Goemboes, te �ehmtIva, mas despertou gran- ROmfaleceu, no sanatorio de NEu Wittelsbach, nas proximida- de Interesse na Inglaterra. a
des de Munich.

i
I

I '

SEVILHA, 7 � O gal. Mola, que esteve domingo em
Talavera de La Rei:13, conferenciando com o gal. Varella não
disse o motivo da conversação, porém, "acredita-fie que o assún
to esteja diretamente !igado á próxima investida sôbre Madrid.

Depois da conferencia, o general Mola visitou o Alcazar
de Toledo, regressando em seguida,

lníçrmações colhidas com o gal. Mola, dizem que os go
vernistas tentaram retomar Toledo, útilizando-se de artilharia e

Ioram repelidos pelas forças nacionalistas que se encontravam em

posições vantajosas,
Os marxistas, nesta luta, deixaram no campo de batalha

grande quantidade de material bélico, diversas centenas de mortos e

muitos feridos. Os governistas fugiram desordenadaroente. O ge�nera] Mola, em entrevista a um j imalista português diz:
«Posso assegurar-lhe que Ú:1tro de um mês a bandeira bico

IN será hasteada no Palacio Presidencié11, em MadrId» .

Referindo· se ás Iortilicacões construídas nas imediações de
Madrid, manifestou-se nestes te rmOb:

«Fortiíicações e barreiras construídas ao redor de Madrid,
serão vencidas pelas tropas nacionalistas, com graças de Deus, he
roismo e bravura dcs nossos soldados e lambem pelo cormndo
claro e inteligente dos nossos oficiais».

As tr-inot")eirs'.,; arn torno de
Madrid

PARIS, 7- o jornal da direita «Le Jour » reproduz uma

mensagem ir�adiada de Sevilha, segundo a qual o governo espa·nhól transferiu para bordo de um navio soviético fundeado
nJ porto de Cartagena, quinhentos milhões de pesetas . em ouro.
Este carregamento de metal já havia sido transferido de Madrid pa
ra Alicante e Valencia, como medida de precaução. Ontem foi to
do êle transportado para Cartagena e daí para bordo do vapor rus-
50.

O embaixador soviético ,=m Madrid sr. Rosemberg assistiu
pessoalmente á transferencia do ouro para o vapor,

Pedida a libertação das
crianças

mulheres e

DUBROVNIK. lugoesbvi3, 7 -o Congresso Internacio
nal feminino enviou às �;:'l�a; g'lc lutam na Espinha um telegrama
nestes termos: «Mulheres todas nações solicitam ambas facçõl'!s em
luta levem em consideração ,propostas feitas pelo corpo diplomatícode Saint Jean Luz para que seja feita distinção entre combatentes
e não combatentes. Pedem as mulheres e crianças que se encon
tram prisioneiras como refens sejam libertadas. As mulheres de to
das as raç3.� solí.::itar!, autUl! k :.,s crlmpetentes para que concordem
com êsse <i'li'lv') t r'�' ..,� L do Congresso, octogenaria LadyAberdeen. I�u O !'fIa· 'ln '-, C:ong' SS;J Nacion<ll de Mulheres do
Japão, n;.ct. �" '1' .�.! f,. 1 �. ) q .dI s _li.::itav<Am a ouu incorporação
na 0l'3anJi-" (' ;,'Itr,r 1 ''': �':'si 1

'lte disse tamaem que a de-
Ir'gaç.ão �nv' AC' : I '.' !fle ... o.l\ld ,;",:" Jande progresso têm se
, )servél.I..', p) lliJv.r,,_.. f.,mz[j·f (:l, espeClal!ntilte ehtre os campo-
leses, [ nc.v S'.� \) hm '(AC v� Li!'i' .:,,'f; gru,)s especiais. Di5se mais
Je d .', (

. li :. ri:, �i ....
'

" ..
" :.: Ci.!na, N:.va Ze!éludia e ou-

I:ros pt, 1

BURGOS, 7-A Junta de Defesa Nacional anuncia a

�G����'
D�sportiva
REDATOR- ACIOLI de VASCONCELO

Autornobi- A Estação de Roma 2. R.O.
lis rno m., 2�,4, kc. 11810, illradiar4,

hOJe, as 20,20 horas, o seguinL:correrá na Anúncio em italiano, espa-
Argentina nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza,
Noticiário em italiano.
Concerto de Banda.
Conferencia de S. E. Giova�lli

Gentile, Senador, sôbre o tema:
«Giambattista VICO e o pensamen
to filosófi,,�o italialio».

Cantos dos Abbruzz. s Ínterpetados pela soprano Maria Barratta
e pelo basso Guglielmo Bandini.

Noticiaria em espant'ól e português.
Marcha Real e Giovinezza.

nomeação dos novos membros do governo provisorio, estando en
tre eles o irmão mais velho do general Franco, sr. Nicoles Frartco,secretario geral do chefe do estado. O general de Avila foi designado para o cargo de presdente técnico da junta, o antigo ministre
em Varsovia, sr, Francisco Serrat. secretario dos negocias extran
geiros, general Gil Yusta, secretario da guerra, ° general Francisco
F ermoy, governador geral de todo o territorio ocupado pelos nacio
nalistas, e o sr. José Maria Arellano governador das provinciasbascas.

Dia 7-10�1936

Condenados á morte e a'
• N

t TENISpnsao pe, pe ua

Semana esportiva
COLOCAÇÃO DOS CON

CURRENTES

Figueirense
Iris

Domingo proximo r-aliza-se-á.
no estadia da Federação, impor
tante pugl1a desportiva entre a,

fortes equipes do Figueirens
F. C. lris F C; ern disputa
do Campeonato da Cidade,

Será um!prélio de grande atra

ção, visto os concurrentes ocupa
rem a vanguarda na tabela dos
jogos do Campeonato.

Damos a seguir a relação de
pontos conquistados pelos clubes
concorrentes ao Campeonato.

Colocação
clubes

dos

BARCELONA, 7-A bordo do vaso de guerra JJru
guaí iniciou-se ás 20 horas de ôntem, o julgamento a que foram
submetidos os oficiais pertencentes ao regimento de sapaderes e

minadores, coronel Silveri() Cana das Valdes, capitão José Bruse
Iam e ténente José Espada.

Foram condenados á morte' o ceI. Vades e Carmelo
leta.

05 demais foram condenados a prisão perpetua.
-0-

O gaL Franco �:Hsposto a fun
dar uma monarquia na

Espanha

(Por pontos oerdido-]
I Q Figueirense --1
20 [ris -2
30 .Avat -5
40 Atlético -8
50 1 amandaré -16

Distribuição de dividendos

Figueirense
[ris
fivai
./i tlé tico
Tamandaré

Pró Co itra

19 7
14 7
11 14
10 {5
213

BancG ,de Crédito Popular ,

e Agricola de Santa' Teffe

Catarirla
� BU::NOS AIRES, 7 - o

Automovel Clube Argentino está
organizando a grande pwva de

O Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa. encerrament � .d� semana. de turis
Catarina avisa a seus acionistas que está pagando, em sua mo, que �e InICia no dIa 12 do
séde, -á rua Trajano n. 16, os dividend JS relativos ao 10, corre?te. A prova) �ue é um ver
semestre de 1936, á razâo de 8'1. ao auo (150. DIVIDEN- dadelro .grande premIO, será rea

DO). Iizado aqui. O grande ás do
volante Teffé, foi convidado para
disputar essa prova e embarc.ará
para esta capital no dia 8 do
corrente mês.

Flol.'ianopolís, 3 de Outubro de 1936.

o CONSELHO DIRETOR

F. C. D.
Reunir-se-,4 hoje, ás 19 horas,

em sessão ord.naria, o Cunsdho
Diretor da Federação Catarincnl
se de Desporto.

c

T:eino do
Iris F. C.

Deverão realizar, amanhã, ri
goroso treino, no estadia Adolfo
Konder, os players do leis F. C'

Serraria Delambert

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de ,1928
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_agsa �1\/1 atri2:: FL.ORIANOfIDOt.IS
Blufnenau - ..Joinville - São rrangisoo ._ Lag;una -

Mostruario permaneote e� Cruzeiro do Sul

SeoÇao de ge09fio de

Filiaes em:

I Seoção (:le
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes. e extrange'ras ;Jara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de bet)eti�iar .deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machirras para ofiicffms ,,'chanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeírõs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocornoveís, Motores de esplosão, tV1.oto:,f.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaItada-apparelhos de [antar-jalhe- electricos ,

Sabonetes e Perfumarias res Materiai em geral p�a transmis3ões� ;-:0"1
,�leolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras marrcaes, cerrelas de cotrro e rdlha
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lnbrifit!a:nles
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Autornoveis e. Caminhões "ORO P eças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, servíço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatlcos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Nacional de I'-'avegação "Hoepcke"--vaporea "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" _- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �
� �
.�N'AVAVA.Vff&�������l����������'V'�VA.\h.q�.

5�Ki#�••oee • •••eG���.A Gazeta

@ o I Accacio Mo-I
• • •

*' • te I ra tem seu escrip-
O Agencia Moderna de Pu- "
•
blicações, com séde em São Paulo:

o tório de advogacia á rua

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
� Federal e possue a carta patente n, 112 n. 7(). - Ph01\P', 1277.-

.,

I
Caiu Po,lal, II O.

II Formidaveís lorlalol proprlol, IreI ve... II IDr. Pedro da Moura Farra I
• por semana, todas as slgun· • IO daI, I�erçl.l 8 Ilxtas·felral, CI Advogado
• •

� ��:::����om:;I;::;::;;:;;:d:'Oi:�I:P::�: �
I - � ---- -o._..-'L-_ ----------, i
.���iJ'I�lHir --- .'-�,-'::.:"':';;__r� :.'!.�.:-....G���.
�••e.����� * �.���...O Rua Trajano, 2 (;(sob.)
UU �V'tiS�� U w.._���

.. Fone 1325-Ater,de cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"! \ mados por" o interior.

� - II Dr. Aderbal R.

= FUND.Q..DA EM 1870 "da Silva

� Seguros Terrestes e Maritimos _ J\dvogado
• • Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
! Incontestavelmente a PRIMEIRA d("J Brasil • I Fones 1631 e

1290_1i CAPITAL REALIZADO 9.0CO:000$000
• !

G RESERVAS MAIS DE .000:000$000
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM I!)35· 4.280:552$970

.:.; o

• oi �
.lp'entes� SUb·Agentes e Reguladores de7,Avsrtail�lem��todol �oslEltados r

�@ ;.;;rasilj no :'� '�uai e nas princ IPi \ís� praças es1rangeir8ls.

Agente5 em Florlanopolts :

Camp'JS Lobo & Cía. •
•

Conf:elheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa Postal.: 19 "
.;,\, í Li EfONE N. 1.08:; END. TELEGRAFICO ALLJAlvÇA G
� e

= Escrítórios em' Lagúna e Itajaí I
� Sub-Agentes e� Blumenau e Lages.

•
�.GGe�e.�.----__�,_-D ""."•••

e Rua

v tsconce de Ouro Preto

Redator-Secretario:

I -\ Oslyn Costa
Drp Ricardo
Gottsrnann COlaboração

------�� .

Mafra -Pcill(Jilio Claudio
Nova Trsut0 '-J(\�O José ArcbeExecuta analises para eluci- Orleans-Edll.,;· TVfatos

dação de diagnosticos Porto União·· Hermínio Milel
Rio do Sul--.,A.ristides MeÍo

Deseja concerta o SãoJOSé-Jo..é ('.()�'a Vaz
.

seu rádio? Procure o
I. Francis�o.G�arl\c,; GoerreSea

sr. BOllzon, á rua Feli e S�� JoaqUIm - João alma

�'chmidt n. 20, que será
. Íe- Tllucas�O:;vdld {amos

naOleAte sati&ieitQ,
- P Tubarão-}üiliUl farac;o

....... - ... - .. � �"._"., '

!ndica:
�if'?!"W"?t.,.,,·> .,__

Ex -chele da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (ProfessOi
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeciallsla em cirurgia

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

operações de plastica

NIJo auá JeooWlJG o orikinal
"u6lkaJo Ou nao.
O conNllo e�reSlO em arli·

to de collaboração, mesmo 301i
cttoJa, não implica em respon
aabiliJaJe ou endôsso por parle
da ReJafdo.

As&lnatYrM
/11(0 «$000
RMESTRl! 24$(1JO
fRIMESTRE 12$OOQ
�S 4$0�
NUM. AVULiO $20�
ATRAZAOO $300

A G1Jres'plJ�, b8l1l COTH
OI valore« r� lIOi 00"

nuncios e tmsfnaturas. devem
ser enviados ao Dlretor-Ge
rente Jairo Callado.

Rldavlo, Admnlltraçio
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 51
FODe, 1.656

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

.varanguá-Jaime WendhaUIeD
Anitapolis-Anibal Paes
�ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoínhas=Pedrc Terres
Cruzelro+Osveldc Pereira
Curitil1!nos-Enedino ROI8
Crescluma _. Dinorah Alves

Caminha

loinvile':_Xa-;ier Schenk
Lages-Hossanah Neves
Lag\lna-Francisco Chagas Ma-

I 1
caae.;

RL1d Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I - -

Dr. Renato
==Barbosa

ADVOGADO'

Médicos

CONSULTORIO··-Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. J .285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

'....tet--aorr..pondtnt..

Porto Alegre - Dr. AI",onit
Botrlni

Curltiba-Petrarca Callado

(Curso de especíalização em

molestias de senhora�)
�tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á �ar�e - ClJnsultorio:

jANITA GARIBALDr, 49

Dr.íArtur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de orlan.
ças e adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadej
Medico do Hospital

R�sidência: Rua Visconde
de Ouro Preío n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

•
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OLIVERA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Jantiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florian0polis, 8-10-1936 5

Guarda-chuvas e Lenha .J II II. C a r � os Gardel, BebidaSg���iOsnti�� Extran:

s?mbrinhas a uomlcRllo
C4FE' JAVA

R. N o C E T I �������������������� Praça 15 de Noven.bro
a maviosa e clalagrado Antanio.PaschoalCONSERTO E REFORMA As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia SI- ���"'S"rS'rS'�'T't""...��

Frocura e entrega a domicilio t�ladas nest� Capital tendo resolvido para melhor efiCen"j cantar, ainda viverá n3 f�;;é' v::�;�;:�:� �era do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu-
Colomblr " �

e
�

FOne I 34S nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- la • � Senhora �
Rua Felipe Schmidt n. 33 minação de

. � �
----------- CURIT.IBA, 5 - jor?al 10-1 t'-lAO QUERERA

ç
A FAMI� � participam aos parentes e �J

VEt\DEM-SE duas casas no Empresa de Fornecimento de Lenha, cal Correio do Paraná, tido C�"! LIA DE GARD .....L TOR- � pessôas de suas relações �distrito «João Pessoa»
t d f' ib

do como um dos orgãos mais NAR PUBUCA A SUA � O nascimento de ALOYSIO �Estreito, 'COITI agua enca' em o prazer e o erecer ao distinto pu Iico consumidor , da i INFELICIDADE) "., "1\I t J h austeros a Imprensa paranaense. . � JOÉL ocorrido a 27 do l!tJnada, chácara, muitas arvo
exce en e en a em tóros, artigo da melhor qualidade ao bli .

t'
.

�., �.,-.
" ,.

d pu ICOU a seguinte no reia, em It mês p. passado. �res frutíferas etc. Ónibus a' preço uruco e
d d r I f I d '. r.1I

" �

gran e estaque:
'

a vez a ami ia o maior � �porta e rcerto do quartel do RS. 10$000 A CARRADA. «Está atualmente no Brasil, em cantor de tango de mundo não � Fpolis·,-2-10.-36 �14. B. . excursão, o sr, Alejandro, estudan- queira tornar publica a inlelici- � �EM FLORIANOPO;_'IS: as A distinta freguezia será atendida com a maior te de Direito e funcionario muni- dade de seu idolo. Talvez outros ������������oo
casas no. 31 e 35 do Largo presteza pelos telefones. cipal em Buenos Aires, cornpo- interesses estejam prêsos a ques- Dr. Pedro de Moura FerroGeneral Osorio e um terreno

1341 ----1300 1088
sitor de tangos e pianista regio- tão. Advogadoá Avenida Rio Branco, no

---

nal de grandes méritos. Pois es- Não se sabe ao certo em que Rua Trajano n. 1 (sobrado)9n, com 18 metros de frente, FLORIANOPOLIS te senhor, falando a um jornal ficará definitivam'!nte o mutilado
por 30 de fundos.

-
- SANTA CATARINA diario, disse: da Colombia, Todas a provas ,

NO DISTRITO DE SACO Foi encontrado em um hospi são a seu favor.
DOS LIMõES uma casa e tal da Colcmbia, um homem com- Confirmam ser êle, de fàto,
terreno d : 12 x 24. PREMIOS MENSAIS plétamenteirreconhecivel, que can- Carlos Gardel».

Os íntressados deverão
U SA PARA voe E" tava admiravelmente e se dizia

entender-se com o proprieta- MACA Carlos Gardel. O seu rosto fôra
Vias Urinarias-Hemcrroidesdeformado por horríveis queima- SERRARIA DELAMBERT Consultas:duras que se estendiam por seu

das 13 ás 16 horasbraço esquerdo até os dedos. Custa 12$000 a carrada, Pela manhã:Cégo, apresentava uni aspecto porém, rende muito mais.
com hora marcadadântesco, sua mascara delormada.

Fone 1.100 Consult.-R. joão Pinto, 13PlOcurando se averiguar a ve-
1 elelone, 1595racidade das suas afirmativas.

����������������������foi apurado que Iôra levado ao �

hospital por um grupo de homens
do campo que o encontraram na

quele lastimavel estado nas pro
xirnidadades do campo de avia-

ção onde se deu o tragico de
sastre.

Conseguiram os médicos do
hospital. salva-lo da morte que
caminhava célere, sendo que,

quando se achou melhor, come-Içou a cantar com aquela voz in
conlundivel que caraterisou Gar-,

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização del, I
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de Reclamava para êle, os direi-
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con- tos da per .onalidade do cantor----------------------1

VEN I:)E--$E I
formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503 argentino e todos [aram acôrdes

IIt ltd d d '" ""m reconhece-lo embora em to-na oca I a e o caco POR ESTE PLAt'-.lO, O CAPITAL NUNCA P.R.E- "

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15dos Limões, uma exce- II TERE A ANTIGUIDADt: das as reservas, como o cantor
de Novembrolente propriedadc

'

com .1, que todos julgavam desapareci-
d

.

d "
.

C Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi- docasas e rcsi encia: uma a- .

,.,=

sa com negocio, fôrno de tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
NAo FOI ENCONTRADO 1�$Oe���'l�����G�;��.G���G !.�padaria e demais utensílios. desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

l'RE O CORPO D w��
Estenso terreno contendo NO D�tSGARDEL 1...

" Letras a nY'em 1·0 �,'":bôa agua, pastagens, plan- j Angelo M. La Porta - Diretor presidente � � �

tações, chácaras. e ahun-I Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770 Este é um ponto interessante.

S C h
. "

•
dantes terras para lavoura. do caso. Não ha prov.as que e" anta at � rina �Tudo por preço de ocasião. Inscrições com os correspondentes Gardel tenha desaparecido, na � liN �
O mutivo da venda é ter

A I M L P t 0_C· Ilv�rdade. Ele e, a sua tipi�a fa- � 1 2 · $ O em orernios •O proprietario de ausentar-se.

I nge O • a o�· a _ Ia. ziam uma tornee pela Ámerica e � • 00,,000 00 ._ç •
Informaçôes com o sr. [o- quando levantaram o vôo da Co- • •

vino Marciano Cardoso, no EDIFICIO LA PORTA FLORfANOPOLIS lumbia o aeroplano incendiou-se a. Valor de cada Letra 20$000 ,distrito do Saco dos Limões.
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio_ii-ii.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiii;';':''"'''';....!.Lái';;;';;;''''''';;;;.__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil, no alto, para espatifar-se depois � inclui dos os juros de 4010 ala D

de encontro ao sólo, queimado G e com direito a Sorteios men- •

II os corpos dos que iam em seu fi saes pda última extract,.ão de •
uma venda possuindo va- A IÔ , A Iô , F IO rian opó I iS bojo. • cada mel da LOTERIA FE- e

ríado e abundante stock, •••• •••• .

Apenas um salvou-se, oficial- O DERAL, de accôrdo com a .,
sita á rua Spivak, no distrito mente. Um violinista do conjun- • Calta Patente n' 102 (' com •

'. "João Pessôal!, Estreito. Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- to. A suposiçãO de Gardel morto G o seguinte ..<-

'O interess:ldo áeverá se
xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver- fui consequencia de se ter en- G •

entender ... com O proprieta· sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito contrado no cheio, entre os cor- �
,
PLANO �

ri,) do Café "São Pedro", á serviço de Restaurante, servido por gentis scnho- pos queimados e destróços, um • 1 d 15 000$000 •rUG Felipe Schmidt. ritas. anel um relogio pulseira uma bOo- ! 9 ��:���s d� 500$ d:500$000.-

ENÓE SE Uma grande novidade para Florianopolis. ta de gaúcho e um cinturão. s � 2 p"emios de 250$ 500$000 e
Y

-�

V cadaveres estavam irre<:onheci- �
•

•a casa sita á rua ITOR A veis. � 12 premias mensaes no total de 20:000$000 �MEIRELES n. 15, com
O �bôas acomodações par.1 pe i Rua Felipe Schmidt: � Accumulem suas economias adquirindo LETRAS ",

quena família. ,I FICOU PROVADO QUEE'. A PREMIOS «SANTA CATH�RINA», que ::A tratar com o seu pro-
������"""���������.��������

GARDEL! • além de ganharem juros de 40(0 ala, concorrem a �prietario EDELGARDOWEN �-,
-

• 60 SORTEIOS em um total de �DHAUSEN, no Largo 13 de

C
;

R
lodos queriam tirar a. prova. 1.2oo:o00l\l)OOO �

Maio n. 7. �fe e ectau rante do acidente. E foi promuvlda a
�

AS LETRas
" , .!G . v'· .'

ida á Columbia, do conhecido � " 3ão negoclavelS e resgatavels no seu vencimento �

VENDE--SE
.

..

I' H '. DI-. G
no local Caiacanga, (Ba. O. �/r� D IA ��a:15ta patino ennque e

! FINALMENl E: b�hmetfle qleUlrean_a pr�mbriOn represe lia l.m e
se da Aviação Naval), � fAW il I .

h
.

I f
.

d �
. ao sar a co. �Chegaram ao osplta OI a-

," 'ia�
uma grande chacara, com

E FI'
.

I' d do ensejo a Que Delfino. amigo! Banco de Credito Commercial e �pomar, duas casas (uma m conanopo is e a casa on e
intimo de Gardel e escutasse. �� Constructor �

grande e outra pequena) e mais barato come-se Delfino ficou perplexo ante a ! Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA e,engenho de farinha. Tratar á
d· vóz do enfermo. E

'.

reconheceu a :... Rua do Resario n' 109 RIO DE JANEiRO !.'�rua Tiradentes n. 16. Gr'é�n e variedade nos
d d G d I � ..

Pratos
vóz e tu.o o .mal.3 e ar e. Õ INFORMAçõES CO LVI �

Yend\!-se uma bem montada Em seguida fOi feita nova pro- S'?1 A I M L P ·t & C .
�

.' ALFAIATARIA no distri- V
. D D-

� nge O . a ar a Ia. r�
to de João Pessôa (Estreito). isitem pOIS O, DOm 12 va'Desta frita Delfino falou e o �. EDI�ICIO LA PORTA _ FLORIANOPOLIS �Melhores informaçõe5 nesta re-I RUA .J . P,'NTO, :2 '7' desfigurado disse incontmente: � �

dação. l'�iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�iiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -6' Delfino.
- •••••••G,.�OC.O•••••,

D�. Miguel
Bf:>abaid

CLINICA GERAL

rio.

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vinpora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis-

,

dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

COOPERl\ÇAO - ECONOMIA -- CAPITALIZAÇÃOJoão Batbato
Distrito «João Pessõa.» Novo plano proletario da

"Carteira Previ,sara da
Lar"

Casa na Praia
de Fóra

VENOE-"SEuma bôa casa na Traves-
sa Harmonia, com frente

para o mar e ampla sala de
visitas, sala de jantar, 4 quar.1
tos e casinha, situada em um

terreno de 10 metros de fren
te para o mar e 24 metros
para a Travessa Harmonia.

-Explendida Praia para
'Banhos de Mar _. Negocio
de Ocasião! Preços Módi.
cr!
TRATAR NA T�AVESSA

HARMONIA N' 2.

Autorizaaa e legalizaaa pelo 6ouêrno Peaeral, ae ccõrõo com
o Der. 24.503. ae 1934 «('arta Patente n, 9)

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

sabado de cada mês)

Casa' de Diversões
Familiares

Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

Mensalídades

11$000 p2ra uma casa de 5:000$000
22$000 » » » :. 10;000$000

1 44$000 li) » » » 20:000$000
I 55$000 » » » li) 25:000$000

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)
, QU

ü���rJerito policial-militar
do Exército que

ASILO DE ORFAOS

Deverão festejar Santa Terezi
uh. no próximo ano, os juizes e

m rdomos abaixo: JUIZES: sras.

Helena Garofallis La Porta, Do
mingas Brüggemann.

Ors. Paulo Dale ABalo, José
Batista Rosa.
MORDOMAS: sras. Carolina

Soares dos Santos.Carmen Linha ..

res Colónia, Argentina Caldeira,
laia Madalena Ferro, Laura
Iorn da Silva, Mal vina Bitten
-:omt.8elarmina DI]ur"..! Silva,Ma

..
'

, .L.L ;�t.lcia. Drlra Pe·
( -msires r memann, Ruth Avila,
,.Cli' i t lves Areias.
Srtas.!:.lcina fonseca.Bebê Ca

l ço Cabral, Bicóta Fedrigo, Zo
r lida Cunha das Neves. Maricha
.Jaux, Hilda I .igocki.Alice Sousa,
Laura Gonzaga, EIsa Carvalho,
Teresinha Ramos de Paula.
MORDOMOS: drs, Oswaldo

Cabral, Abelardo Gomes.
Snrs. Agripino Sousa.Florencio

Costa, Hermes Büchele, Altino
Flôres, Angelo Ferreira, Permmio
dos Santos, Mario Mafra, João
Otaviano Ramos,Gcrcino Gomes,
Mario Caldeira Bastos, Enio Ro
sa.

'Crisma
No dia 18 do correilte mês,

domingo, ás J 5 horas, será admi
nistrado por s. eX'2ia. revmo. o sr.

arcebispo metrop'Jlitano,d. Joaquim
Domingues de Oliveira, o sacra

mento 'da Crisma, na Capela de
N.S. de Lourdes e S. Luís, nesta
capital.

Os bilhetes podem, desde já,
ser procUIados com o capelão, e,

na manhã do dia 18, no Grupo
Escolar anexo.

Nomeações
Foi nomté'.da a normalista

�,ucí Ca}.v?canti Boto para exer

cer o cargo de profe<sora da es

cola mixta de Picadas. no mu"

nicípio de São José.
Foi tambem nomeado Osní

Melo para exercer o cargo de
escrivão da Coletoria de Blu·
menau, percebendo a gratifícaçãn
marcada em lei.

.j

para apurar
servem no

a

Rio
responsabilidade
Grande do Sul

FLORIANOPOLlS, Quinta-feira, 8 de Outubro de 1936
Assimilou-se ôntern, a data

aniversaria natal.cia da exrna sra.

d. Jurací Fausto Ramos, virtuosa
esposa do nosso destacado con

terrâneo sr. Hugo Ramos.
A distinta aniversariante muito

relacionada na Capital da Repu
blica, onde reside, foi grandemen
te felicitada.

o

Assistencia
médica aos

pobres"Henrique
Lage"

Mais um moderno estabeleci- A Diretoria Municipal da
Assistencia Médica comuni
ca aos ínteressados que trans
feriu as suas instalações pa '

rê. o prédio da rua Nunes
Machado n: 2. esquina d t

rua Tiradentes.
As consultas continúam a

ser dadas ás terças, quartas
e sabados, das 8.30 horas
em diante,

Renunciou

MuNTEVIDE':';, 7 - o
sr. EstaI renunciou á presiden
cia da Câmara dos D"putados,
por motivos politicos.

RIO, 7 - O general João Gomes, ministro da Guerra.]
designou o general Leitão Carvalho, comandante da 9a.l Nassa Vida
Brigada de Infantaria, com séde em Curitíba, para prece- _iíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

der um rigôroso inquérito policial-militar na guarnição do AHIVERSARI05
Rio Grande do Sul, sobre fátos de suma importancia, nos

quais estavam envolvidos oficiais que ali servem.

O general I eitão Carvalho, tendo terminado o inque
rito de que foi incumbido, acaba de regressar á séde da
Brigada, reassumindo o comapdo.

:, '" 'As farinhas
t� " j

"Cruzeiro", Surpresa" e "Bôa Vista"
do MOINHO J0INVILLE, pelos cuidados dispensados á
sua elaboração, na qual entram sómente trigos escolhidos,
devem ser ss preferidas.

mento de ensino conta o nosso

Estado com a inauguração do

grupo escolar i lenrique Lage no

próximo domingo, dia 11 •

Edificio próprio, foi construido
pela firma Lage & Irmão, a cuja
frente está ligado o nome do grano

Encontré\-�e em Florian..opoli� de industrial Henrique Lage, e

o sr, jornalista Antonio Bessa, feita doação ao Estado, com todo
diretor de O Albor, da cidade o seu mobiliaria, que é de cons-

de Laguna. L ução da Fabrica .�ipperer, de

O di t f" d I Rio Negrinho, e do mais moderno
ue ar e unClOnanos o . .

B A' I t tipo adotado nos estabelecimentos
Ianca gnco a pres aram ao seu

I 'd t congéneres.ex-co ega expreSSIVéIS ernons ra
J:" d dari , di

.

- d t' z.sse e ucan ano, que e in-
çoes e es ima e pezar. id I f C S '

gl o pe a pro essora armen ea-

PEL05 CLUBE5 ra Leite, conta 6 classes com ma-

Lira Tenis Clube tricu�a de ,3�5 alunos, sendo a

.. quasi unanimidade de: filhos de
O Lzra 1 enzs Clube

come', ooerarios e emp[(:g Idos dessa Em
a exma. sra. Maria do Carmo mora n 1 próxi�o sábado, I? do presa .

O'Donel: �, corrente, o decirno arnv, isano da Representa�20 o governador doa exma. sra, d. Maria Leite f d di
.

sua un ação com um gran IOSO Estado, seguirá para Imbituba odos Santos' b '1 I" f t I'
. .

I
ai e, que se rea zara na con ar ave sr, professor Luís Sanches Bezerra

o sr. Ar�ur Mam,bnm; séde da S�ciedade do� Atira" da Trindade, diretor do Departa-o sr. Joao Rodrtgue.s; I dores, gentilmente cedida para menta de Educação.
a exma. sra. d. Ju�Ite D,ob�s;.leste fim pela, diretoria daquela
o sr. professor Mano GarcIa, acatada associação. CA R TAZ t.S
a senhorinha Guilhermina Lo- EstE auspicioso fá to significa DO D IA

peso uma nota de alta distinção e larga
repercussão na nossa vida SOCial,
porque a elegante festa de saba
do vai ter um cunho de grande
gala e um carater de extraordi
nario júbilo. Justifica-se a imensa
satisfação q1Je reina entre os so

cios do Lira, pelo fáto deste
clube festejilr o decimo aniver
sario de posse int'ó'gral de um va-

lioso patrimonio, representado por CINE ODEON, ás 7 e 8,30
um magnifico terreno, adquirido :10ras, Simbulo de ur:w éra.
por compra ha poucos mêses atrás,
e um vistoso prédio destinado á
sua séde social, ora em constru-

fALEClmEHT05 ção, Em tais circunstancias o

Faleceu ontem, era sua residen- querido clube da colina tornou"se

cia á rua Bócaíuva 39 o sr.
a mais pujante sociedade recreati·

A simpatica Difusora Ca- João Fernandes G�edes.' va e desportiv� desta capital.
,tarinense, com séde em Blu· O enterram�nto de." seu cada-I 06. prepa.rahvos �ara 0_ baile

menau, está reformalldo as
ver realizar�se-á ás 15 horas no

de amversarIO do Lzra estao obe'
suas instal3ções. Cemiterío PubÚco de Itacor�bí. decendo ao habitual entusiasmo
Tendo adquirido um novo � célrinho que a diretoria do m-s-

transmissor da «Philips do Em sua residencia á rua Frei mo costuma imprimir aos seus

Brasil S. A.», teve que sus- Caneca, 216, fal.::ceu ontem, após áto:;, de sórte que se espera um

pender as suas irradiações breve enfermidade, o estimado destes acontecimentos sociais de
durante uns 15 ou 20 dias, conteaân' o, sr. Jorge Vie:ra, ope" profuso bril:lantismo e franca am

para voltar ao ar; em fins de roso funcionaria do Banco de rllação.
Qutubro, com 1500 watts efe- Credito Popular e Agrícola, des- Max Kuenzer e o seu afiilado
tivos na antena, portanto ta cidade, onde deFempenhava ás conj,ínto orquestral estarão a pos
ouvida em todos os Estados funções de contador. O seu en- tos com um variado e ffi,)dailo
do sui do Brasil. tcrramento verifícar-se-á ás ) 7 ho- repertorio.
A data da sua ina:.1gura .. ras de hoje, no Cemiterío de Ita- Segundo deliberação tomad<\

ção será provavelmente a 15 corobí, saindo o ferêtro mortuario pela diretoria do Lira. o traje é
de Novembro. da casa da residencia do extinto. a rigôr ou branco.
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Os coligados Or-upo
venceram Escolar
em TUucas

RIO, 7 -_ o Superior Tri
bunal de Justiça resolveu
anular, definitivamente, a

T secção de Bôa Vista, Tijucas,L ira en iS Aniversariou-se ôntem, o esti-. nesse Estado,

C lube mado conterrâneo sr. Bruno Spa-I Com essa anulaçã?..! teve

I ganicz, do RIto comercio desta

I
ganho de

ca,usa,
a Umao Re-

S b d " L' T I praça e memhro de destaque do publicana.a a o proxuno, o ua e-
P id Lib I C

' ----�-------

nis Clube festejará com extraor- arti o I era atannense. 10m . ./lntonio Bessa
dinario baile, nos salões da so- Festejou ôntem, o seu aniver
ciedade Tir� AI.emão,� passagem sano natalicio o distinto jovemdo seu 10 arnversano de fun- Virgilio Guaberto, acadernico de
daç:1o..

, I Direito.Nessa ocasião tomará posse a

nova diretoria eleita a 27 de I Fez anos ôntem, a gentil se-

set�mbr� p p,. e compos�� do� I, nborin�a AI�a Noli" Grizard.srs.
.

Vitor Busch -- pre�lde?te, Aniversariou-se, ontem, o sr.

Henrique Brüggemann- l '

vice" Üscar Dutra funcionaria da Ca
p�esiden�e; Pedro GevaeId-Z' pitania dos Por�os de F!oriano
dito; ,Orlando Femandes-i--l '

Sf!- polis.
cretano; Helmuth Fett- 2' dito;
Alberto Bruggemann-c-] ' tesourei. fAZEm nH05 H01E

ro; Aldo de Almeida-2' dito;
dr. Ricarte de Freitas-s- orador;
Alvaro A. de Vasconcelos- bi
bliotecario; Clóvis Viégas-s-dire-

Sra. Hugo �amos

CINE rMPE�IAL, ás 7)0
horas-O anjo das trevas,
CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

horas-- Fugitivos da Ilha do
ClJiabo.

Drâma CORa

jugal
RIO GRANDE, 7 -O sr

[uvene] Gomes da Silva, ernpre
do na direção do Porto daqui
residia com sua esposa O ,di m
Lidia da Silva e três f.Jhos m�'

nores de 7, 6 e 5 anos, no

Boulevard Buarque de l\ [acedo,
368, aí alugando um quarto acs

Iundoe do predio a Dario Fráll
cisco Furtado condutor de bon
des e que a lo. do corr. nt,!
havia se separado da sua es

posa.
Desconfialldo do procedime n.

to de sua esposa com o in.]ui
lino, Juvenai tratou de espiona'
Ias cnnseguindo colhe-los em fla
grdnte.

Ato contínuo, aI vejou o casa I.
utilizando-�e de um revolver, fe
rindo a adultera gravemente.

Juvenal Gomes da Silva apre
sentou-se a prisão.'

CINE ROYAL, ás 7,30 ho
ras, Edmund Lowe em Momen
tos de amargura.

CAFE' BOM SO° NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

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

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

um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcion:lmento
um movei belissimo
40 '[. mais barato do que outras maquinas
por oferecer conciições di.! pagamento I

vantajosissimas, a 10nRo prazo.
Demais informações n.)s escritorios de:

José Galliani J. BraunspergerRua João Pinto, n. 8 Cães F Rola.
Telef. n. 1350

mrg 72S-CS--Z7n nem... zmm==Wtffi ,
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�rQem speclo lua e
d·e Wetzel & Cia. .11 Joínvile
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(MARCA REGISTRADA)
para roupa. fina como para rOUpa comurn
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U�!,��ID�ADE t

tor esportivo.
COMISSÃO FISCAL: des.

Heraclito Carneiro Ribeiro; dr.
\

Afonso Wanderley Jor.; dr. Cid
Campos.

Dr. Anes Gualberto

DIRETORES DE SE'DE:
Ferreira HOIUAD05

Pereira Ajustou núpcias com a gentil
senhorinha Mercedes, filha da
vener:mda viuva Oliverio, o sr.

DIRE rORES DE MES: Notberlo Domingos da Silva, do
Franci3co J. de Medeiros, Eueli- comercio local.
dcs Gentil.

Arão Cunha. Custodio
Bandeira, tte. Manoel
da Cunha.

CHE6Am U�5

serraria Delambert
Custa 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais:
FONE 1·100
P. R. C. 4 ..Ra-
dia Cultura
Blumenau

Está entre nós o sr. dr. Anes
Gualberto, engenheiro encarregado
da Residencia de Tubarão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




