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Os. I
os integralistas Mario Mafra, Hans Suedgens e
Alfredo Sorn, dos quais os dois primeiros mem
bros da Associação de Imprensa, depredam e

rasgam o "placard" da "L\ Gazeta".

PARIS, 8-Nos meios ju
ridicos predomina a opinião
que a desvalorização do fran
co não afetará os contratos
internacionais estipulados an

tes de I: de outubro.

Ontem á tar de, no local de costume, isto é, á parede exter
na da Confeitaria Chiquinho, para a rua Felippe Schmidt, afixámos
o nosso placard, no qual lançávamos a público a noticia mais seno

sacional do dia-o conllíto em Jaraguá entre elementos integralistas
e a nossa policia.

Esse plccard continha os seguintes dizeres, os mesmos,aliás,
de nossa mancheile de ontem:

«Os integralistas de Jaraguá atacam os policiais catarinenses
a tiros. Tentativa de assassinato do capitão Trogilio Melo. Feridos
a bala um cabo e um soldado da nossa Fôrça púb!ica. Morto um

'canisa-vw!;:". O delegado de policia solicita garantias»,
PO:Jcos minutos após éramos informados que os individuos

Mario MafI a, Hans Buedgens e Alfi.edo Born, dos quáis os dois
primeiros incrivelmente tolerados no seio da Associação Catarinense
de Imprensa, haviam, sem nenhuma razão .entre gente civilizada, van-
dálicameute, integralisticarnente depredado o placard, rompendo o Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIROPapel que o íôrrava.

_

O b d 1 936 Il'\TUMEf>Q 629·Imediatamente tomámos as providencias exigidas, oficiando á ANO 1111 Florianopolis, Sexta-feira, 9 de utu ro e . 'I \

A�ociação de Imprensa, comunicando o u� es�ien�ndo a cireun� �-���---------------
-

��- -,�--------------��----�

tancia de q,ue dois dêsses elementos assaltantes eram .socios daquelaen-" " dotidade dita de classe, ingressados no quadro social com a "enxurra- i A semana
da" integrali�ta que 'anto"brilho"emprestou �o último pleito d:t A,C,r.

I

OU boHOJe, recebemos da mesma Associação, que, por sinal, des- r
de sua fundação se tem paradoxalmente celebrizado por uma espan-
tosa pasmaceira, o seguinte oficio: Os gatun is continuam nas suas

FLORIANOPGLIS, 9 de Outubro de 1936. IIImo. Sr. atividades, roubando casas comer-

JAIRO CAl.LADO, Di�etor d' «A GAZeTA», NESTA. ciais e assaltando lares. Os roubos
Em nome da diretoria desta Mssociação, comunico-vos que se processam, dia a dia.limitando- OSo vosso oficio de ôntem datado, com relerencia á depredação do se as oitimas a apresentarem quei

placard do vosso jornal, foi tomado em consideração, havendo-se xas á Polícia Central que, apezar -

a diretoria, logo após a posse, reunido, extraordinariamente, para das diligencias desenvolvidas, não
tratar do caso. conseguiram, ainda, descobrir o

Ficou assentado oficiar-se aos srs, consocios !,,1ario Mafra autor ou autores dos furtos veri
e Hans éhegens, inteirando-os do desagrado de todos os membros ficados nesta semana.

diretores da A.C,L, pelo gesto que tiverarr , Ainda ontem o sr. Aristides de
Lamentando o ocorrido, reitero-vos) em nome. da diretoria Oliveira, proprietario de biciclétas

da A.C.1., os protestos da mais alta estima e consideração. de aluguel, á rua General Biten-
Atenciosas saudações. José de Diniz, 10. Secretario». court, compareceu á Policia Cen-
Leram os leitores? Certamente lêram e pasmaram. E não traI, dizendo que lhe roubaram a

é para menos. de número 605.675, de côr pre-
Existe uma associação de classe; para quê? I ta, com guidon encarnado, adian-
Para amparar, para defender intransigentemente os direitos tando o queixoso que o autor dês

de seus membros, Estava A Gazeta no gôzo de um pleno direito se furto é um individuo José Ro
ao afixar o placaTd? Estava. Contnha êsse ptacard dizêres insul-] sa, residente nesta capital.
tuosos a quem quer que seja? Não. As autoridades, em virtude des-

Pois bem: dois socios dessa mesma Associação, mostrando sa afirmação do queixoso, estão Dr. Pedro de Moura Ferro JOE LOUIS A-----,-- procurando o acusado, Advogado f enta á BtésciaAs melhores marcas de farinha de trigo, são: -Compareceu, ôntem, á Poli- Rua Trajano n. 1 (sobrado) ehn.r I da Sociada-
«CRUZEIRO» - a mais brar.ca cia Central, o sr. Rodolfo Rabes, oJe .::ia das Na-

«SURPRESA» - a mais fórte.
,

queixando-se de que lhe furtaram, Escola de Aprendi ooes
«BOA VISTA - a mais barata. do prédio á rua FeJipe'Schmidt, zes Artltíces NOVA YORK, 8 -Os bo-

GENEBRA, 8-A debatida
38 d b R b

.

f' xeurs Jóe LOIJÍs e Bréscia coro-
, iversos o jétos, inclusive ter- ece emas o seguinte o 1- questão da reforma da Liga dasPa ra 0- con d

.

pareceram, ôntem, á tarde, jun-�
-

nos e roupa, gravatas, meias etc. CIO: Naçõss ocupou a atenção da as.d d N h I
.

d O tameute com os se-is empresários,e na os ao - a man ã de hoje a Policia «F orianopolís, 3 e tl-
C J B d sembléia, hOJ' � de noite, sem as

di perante a omissão oe ox odesterro Central deteve, quatro menores, tubro de 1936. Exmo. sr. I· deliberações levarem a qualquerA G Estado, afim de combinarem SÔ-autores de um roubo de sacos de retor do jornal azeta. resultado concreto.LISBOA 8 O govêrno N C d bri bre o comprimento das faixas,
-

linho, os quais foram vendidos a esta. umprin o uma o n- �,A proposta de Litvinoff depublicou um decreto estabe-
um comerciante estabelecido no gação não só regulamentar que usarão nas mao� p�r ocasião

que seja nomeado um comité parale�endo na localidade deno- \1ercado Público, sendo aberto o mas tambem proveniente de
J
d� luta que ,se r�ahz�ra na pr�- fazer recomendações para a prómln�da Forte Rocades o de- respectivo inquérito. convicção ha muito adquiri- xima sexta-feira, a, noite, no HI'

xima assembléia não foi adotada,posíto penal de Angola, des-
'.

.? da, venho solicitar seu apoio podromo. 0,5 aludidos lutado,res dQ F R f d J d mas em vez isto, todo o pro-tinado a receber todos os uerers tear ICO. á propaganda do ensino pro-
oram e,xélmma I)S pe,o me ICO

individuas do sexo masculino f" I t E t d Id da cormssão, sr. William Wal- blema,foi remetid.o �ara a sessão

COMPRAE 8 LOTERI
issrona nes e s a o. en-

k I d I p!enana da assembléia quo cons-que forem condenados ao ILHETES·
f �

A

I f' f it er, o qua ec arou que os m-s- _ _,
"

,

........

desterro pelos tribunais de COS NO Salão COMERCIAL Ihl:O �ped.o t
OI edl o aGos se-

mos encontram-se em ótimas con- tttUJ,ra um «grande CO�jt�» e �he-n ores Ire ores (IS rupos di - f' 'F' d gara a urna decisão definitiva ncn-Angola, Santo Tomé, Cabo Rua Conselheiro Mafra N. 9 Escolares e para seu gover- lçoes ISlcas. ICOU assenta o I d d'
-

(Ed
'

f
'

- - tro e poucos las.Verde e Guinéa. ificio do Mercado) no na cooperação que fni- Cjue a� alxas nas m�os terao o I
No é em uh.Esse deposito penal fica I '

.

.

't d' comprImento de 7 peso I
p. q e ac a o assun

subordinado ao quartel gene- I f'') tC Iad D o
Clar ,no seu, c?r.cel ua o, Jor- to, tudo o qu� foi decidido a t x:l-

ral militar de Angola.' bo r-n b a rde io
nal, Junto c?plas das clrcu- mlliur as vanas propostas ,de re-

.

(,,'ie Barcelona lar�s remeh?as aos estabe--I Guarda·chuvas e formas, não era para J�tenninar
O novo mi n is.. leclmentos cltad,os, bem co- sombriflhas qual a que será adotada, mas

e Va I e ncie mo os esclareCimentos ane'

'I apenas o processo a seguir nat ro i ta I iano na xos a uma délas. Espero, R. N O C E T I discussão das propostas.

Lato 1'·1a
SEVILHA, 8--Barcelona e p�rtaIito, sr. Di�etor, qu� os I CONSERTO E REFORMA As

-----.---

- Valencia foram bumbardeadas leitores do seu Jornal sejam mi nas depor um cruzador nacionaltsta. stlficientemente informados Procura e entrega a domicilio
segu!ldo mensagem recebida de da verdadeira posição que P iCu í
San Fernando, tendo os canhões ocupa a Escola de Aprendi- FOne I 348 RECIFE, 8 -O sr. Vespasiavisado os armazens do cais. zes Artifices no nosso sche· Rua Felipe Schmidt n. 33 110 Lira, dentista de CampinaAnunda-se que reinou conside- ma educacional. evitando-se Gnwde, ofereceu aos incorpor�do-ravel consternação entre a pu- O erro da concepção atual res da Companhia de Minas de
pulação ao aparecer o navio in- de que esse estabelecimento

lU.ameaça-D Picuí, uma amOStra de prata, ex-
surrécto na costa oriental, pois de ensino destina-se a admi- I. traí-::a dessas jazidas,
crê-se que a impoltação d� ar- Ur em seu curso, apellas",me- Um médico daquela lo-:.alida-
mas e munições será assim di- nores desamparados. Saúde Foi nomendo escritur�,rio da de possue uma corrente de pata,ficultada, ou mesmo, interrompi- e fraternidade. (a.) Cid Rocha Delegacia Fiscal o estimado con- para rel"gio, feita com prata deda. Amaral, diretor interino». tercâneo sr. Oscar Abrahram. Plcuí.

aléra de sua péssima educação, o desconhecimento, a ignorancia
completa desses nossos direitos sociais, espesinhando-os, lógicamente
feriram e espesinharam tambem a letra estatutária da Associação,
que, crêmos nós, não é mantida apenas para defesa de determinado
jornal, ou deter.ninado grupinho de jornalistas.

Qual seda a pena inevitavel, a que ficaram sujeitos êsses

individuos assaltantes, pela sua flagrante incompreensão do mais

importante dos deveres sociais � A eliminação, é claro, pura e

simples.
Ao revés, a diretoria da A.C.I� limita-se, talvez com des

culpas pelo incômodo, a nintéirá-Jos de seu desagrado".
Será preciso bordar qualquer comentário ?

A T
A,VOZ 00 POVO Sem quaisquer lígações politicas.

CALLADO

•

I
..

I,

conflito,s entre

e policiais eatartnenses
BLUMENAU-8-0s policiais feridos no conflito havido em Retorcida, Itapo

cúzínho e no salão Moeller, em Jaraguá, são os soldados José Cleto Aguiar, José Apo
Iinario Francisco Custodio Vieira e cabo Alvaro Costa, este gravemente.,

O sr. dr. Machado Rios. juiz de Direito da comarca de Jaraguá, telegrafou á
Corte de Apelação, pedindo providencias enérgicas e imediatas, devido a grande exalo
tação de ânimos.

Diz aquele magistrado sentír-se sem garantias sendo, a continuar a agitação,
obrigado a abandonar a comarca.

O capitão Trogilio está tambem ligeiramente ferido.
Não se sabe o número exáto de camisas-verdes feridos, corrstando que já mor

reram dois.

REFORMA

Desvalorização do
franco

Para tomentar a

serctcultura
RIO, 8-0 sr. fabio Ara

nha apresentou á Câmara
um projéto, visando auxiliar
a sericicultura nacional.
A taxa de 4 '1., nos direi

tos de importação de seda,
da tarifa alfandegaria, será
destinada a auxiliar o fomen
to da sericicultura.
A quantia arrecadada será

levada, semestralmente, á
conta de deposito, pelo mi-
nistro da Fazenda, que co- RIGA-·8- -O novo ministro

. municará ao Ministerio da italiano, conde Rogeri di Villano
Agricultura o seu recebimen- va, ao entrar na Letonia foi re!:e
to, para que seja distribuido bido pdo prefeito da região, que
pela Inspetoria de Sericic;11- o acompanh'Ju até esta capital.
tura. Na estação ferroviaria encontra-

Os Estados contemplados vam-se o ministro dos Nego::ios
deverão distribuir entre os Estranjeiros da Letonia. mini�tro
criadores, sob fórma de pre- da Inglaterra, ministro dos Estados
mias e auxilias, 15 '(. das Unidos e representantes da im-
quotas que receberam. prensa.

(IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, {3 .- Um matutino local, tecendo comentarias \\f7end�:sel uma bem rr,o��ad,:l t--,_��_�_��-��===��=�'�l-�W��""'!������-� Sessã® a�E.,.
,

f' n �'i ALFA .'\TARIA no crstn- !

1--- II'iacêrca da recente desvalorização do ranco, puo ica o se- W

to de João Pessôa (Estreito). . � \taw rn �1oguinte tópico: MIL f - í0\�." f.i1
..

P - terra
�

e. J �«Em consequencia da depressão mundial todos GS
i e nores in orrnaçoes nesta re- "

�t/U f� Bl �1� � a � I �!í'J 1r � IM í=..1I
grandes países quebraram o seu padrão monetario. E a dação.

IFrança, com 2. grande reforr-.a adotada pelo gabinete Poin- '\ r:
r-.!� fj -') E-�� aio. 7 -_ Decorreu agita-caré, foi a primeira a depre iar o franco. LI d. C<:'�t v ;t� á ma VIrOI{ (CU í"t M ue IIe r) da a sessão de hoje do Su-

Seguíra.n-na o J?r :�f'), "I '�i �lê"terra, os Estados uni-I M::::: -<ELES 11. 15, com

li pertor
Tribunal de [ustiçados, a Belg.ic.n.. A nova r!

". l( r"L.;.jç�H) elo franco, que OI bÚús.
acor . dações para P' Terra minha, idolatrada, j Eleitoral, sendo tomado co-

governo Léo- ,·um [l'� .. ,
1 d (,,>1', I, f a c perada ha q m "c!' !.�. Terra dE meus pais, I

" r
,�

"
n iecímento. em grau .::!e rc-

Imito tempo. i'3zia .1 ,. ,é..; ci:, uo i;r:)gra:�a e eitoral da
I /\ trü.ü,r I'_('� o seu_ pru- Terra querida, sempre amada, I curso, de cinco pedidos deFrente Popular. I P"

't1r10 t Dt..LuA�!)O Wfi Térra dos pinhais.
j cassação de mandato a de-EX;J;ll,..c e ';!, r , '.... 'i 10 h.. l<la l'W'JOC:ldO dís-. r:- �:A J �"':-1. rr) !__al"!:,J 13 G�

Da borla ...ha, do café, . putados á Assembléia Le-turbios. Todav.a, a ; rt , .' ,( :-I! iJonJ, t � a """se Mo \, dJ o:. 7. I>' t d' t ,,! gislativa de GOI'a.s. Os pedi',• -

L r;�L l ':d.a e 'aman e.não foram ainu. t �rt " L' l'-� '1 "ran,a. C)- ---:,- R'�< l.n tudo. verdade é; dos baseavam se no fato dê
nhecern-se, poré.n, ,', 1 '1 ,( .Ód n. c., n i dorr.r- 1 1--

1 T b d' 'I 'lerem os .1".efer'.·Q'()S deputa-\ ,).' \..d, a .Ca ,"lf.e: , "

;í:.. erra c,J Jt1 ura ue. - -

nio da finança internaci ,'1

I' c' \
-

l' i I dos acei!o ca�gos" q�e os to-
O exito da c,.,el,Y < G. 't r

.

-; �� U (. ,I;]. atitude da ::-e '1 t VI,' çao J\'aV":'"
I Terra do p.iu brasil, t s comr < ur � r.rr: ir:> f']' 'a-a lf m -navam mcormpa lVCII 1 t d [t

T' 'L t' ct • �,' � � 1<...... i, J •

D' d
.

!lg a erra e os .s �l'C' I ,mOI,',. _ ',�.t � :-- 1 � -s sus en-
( 1

a oa la .a, o coquei. o; o mar dato a dois dêles Ot1d tIl' lib ' ,n,'r, (,.,) :L.
r

S t.:,11J.
T 1 t

1
rem- S2 pu erem f.� L� i \ l.. ua (1 I ra e Q

. J

)
I erra (l' v'�n lll"as m I, seJ"am os sr". 'rar .. lr'ano Go-, r,u:: e O'ltr.1 ;"t-_'}lr;r.. .

o.) •

(,olar, o franco pod 'rJ. :"1 II) dr )e. r c h',wtése contraria c I Do c'.b}1 k f�arinip,-;ro. rnes de f'lelo e Guilherme
,

110 (_' I r, 112. 1 r" aí iA I •

t ldas as conjeturas P'..,SI i�tus ;::,�,u d " '�J ,is.
'1!'" 1 te e, ". 16. ' II Teria vJ:,ta, sem '�ual, Xavier de Almeidd, que jáAssim se pem.1 (IT! P�nf) L , c1 o govcrn· .... o .--. Ter�s e,D tí ns ervateirlJs, tinham o manclado cassadoIslum, paralelamcn1c.1O ,H, ('j (e� ,â1(' ;Í'�·f do frcl1C('
_.::o � �--S � Um illl('rso matagal, , pelo Tribunal Regional dot�nha .tomado l11de�Ii:Ja� 'Jtl' b iVêS d� fXPt') "r 10 d� (lUf')

,.
'

" '/ llLL.::t!j�ad(' do "'2CO I De g_; .r.ks, v[s gi1erreiros. i Estado, pe'o fato de terem
éinunCle �;yt:l pt' Ii.l d (

. 1'1 lli)g LI 'Pil aCi,JS uma lei qu l.OS l}Jl')�>S, u,na °X":.· : êks depois de eleitos sid'l
(.) habilit'.! a n,qn;3.·hl· �

.

0011:'0 exi,tenie crIl poder dt. I .!lt� pr( tl, i�dJdc lC ..!) Terra, l)a�, ia dos fonsteiros, i en:possados prefeitos de
rarticulêres na Rf)l'J.' Ica�aS dç 't ;,-�'ncia; '11. a Cê De quem bl�sca nova vida; 1 dois municipios.'V'I . i. f�.;:-;r ,·1.� ( (l'ovrrno se c,cha disposto a sa com r 'oc;o, fôrno de Acolhest; os estranj:iros, I -.-----------_
'IstC'nt< i o . , �co r:n:" "i: L' , Cf':: (, 'peio de tod·. jad,'r':-, r ( >� ,',' ,h. "; r,lJios Tú Ih� (1é��t> didda ida. SArrana De!ambert

.'1 mass '1'C. I.ca er..:.c.1:1
.

v(", ru p �f, é.lIIr<; �ar,dol aS�lm. E_�tE 1 Sf l , 'H. CO"" "<lu Terra 2,l1ada, SdlJta Cruz, Cu ;ta 12$000 a carrada,
a cobertl,:(l" _.0 Bál�CO � .1Ç ,T·e d 1"'" ta até pGuc(, btn <�L!:', p ,..,;ag_Ds, I' 8:1- D' h f d porém, rende muito m<lis;

r7 ' 'd'
�

d 56 d
- , -

1
o :�auc ) com c'eu ,a o;

!E:"'('''''' 1- .f! � m � OOt.empo de I OT,O erquJ ) «,Oté' so ,s, u�
.

e 010 o tc..çoes, ;:.nC�1ruS, e <: )LlIl- " d Ir # :::J.;:"'.
•Pell's 1'1 il�OS Ci .... on uz,curo neccs3A.io Dél!3 !' ,,:. '. ; :-'�{' f.!' (;;11 d.cü.:ação. La1tes te:-,a, fiara L.lVULird.

\' d d ii
• -

I f ou,ar d, o S':U �,1 O.O que é intcrc-;;r",.r.í. , no problêrdél do úmv, é que Tudo í1Úr preço de oe sião .•
'

�
cada vez n.ais d 'fC1G i, bU.l�;_'.!TI de � ,L"'"ui. te o metai O muL'lo Ja Vt'ndLl é ter IIas nat;ões qu� o pOSSL.UTJ; enqu:mto elas proprias desvalori o proprietario de ausentar�se.
Z:-lnI o dinheiro de que (ss( metal é a garantia ....·) In�ormaç('es com o sr. Jo·

vino Marciano Carcoso, no

àistrito do Saco dos Limões.

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

����.:I '�:I D:-:lJl.�2 Liras �1�a�no

f: / (! t. l� J «;\; .. \_j f "-!:)C':'Ú»),
I Lstr ... ,to, c'''' "I o1:;ua I:

l1Lo,_/1I' r:I h' Seja bemdita, bem faze,ia,..

ná a, c .lc'-ra, mUitas arvo-

Ires frutiferas etc. Ol1ibus á Bemdita seja.

i, 1�;:yF�r�:::o:��::: ::1L.__:í::b�':': de ,1936. _ II
r" nr ::!i e 35 i�", L<,r�o M��3 �.> .blL".J !p,do.to COu5smet, que fOI corrp�-

I' ,. .� II ,Idi tJsorio e um teiíe 10
I

.

�.. . 0.. �'. n]helrO d�, Mermoz na travesSlú
�I\.T"'" IV! r)'�'r)IAII ' 'l\rT .

. A'!·' L 'li.:. ,tI t.", �, á� 7,30
I

i Avenid2. Wo Branco, no.
I 4.t..i \iii t� -..,;.;_. � .J l'J, anllcc.

h(;ras.- O 0,1/0 das trevas.l'Ij')J cnm 18 !Tí -Íros de tente,; cc. "7'" Q' uen-n-p-e-r-d-e-u-r.-, CINE HJ:..X, ás 7,30 horas,�
,t,l)[ �,,� ( I':. I

.

" .. Fugitivos da Ilha do 1Jiabo.

I N{) ry Id l'O Dr.:. c co CI' IC uOY"Ii\é, n ,"�, ás 7,30 ho-1'03 LJ.' ;' L: ,. :2, ... (: .JO,7--!: .:-oe .

<, .. 1 5'\" J" ,'oi encodrada ôntem, n
il', E. U .. l Lo�v� e:n Moined, Q" <'i ' l ri': ,f, � .e •• ,. -\,',�.)ci&çc. �I • seJa de projeções do Ci,'E tos a' em '.'. 'T"�·.:..l·;. <I. h J A' ,lI. (.�:al ,e{, 11: f

A

j '/1.</.:::, .• /.J..

I
0:, iIiL 'l'- ,,<,__ o,� dt.. • ..:r ..... ,.... -, à SUL[IL��t o. �". 5 \..<. I ,�(,ya, p �r pessoa qu�·· cpú- "
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As Serrarias Serratinc, Amo Brincas' e Garcia s:-I de Fó ra
I

t�ladas nest� Capital te!��,o, � ;solyido �ara me1h?r.. efic:l1: 1\\ &E �f���H;=$E-'�E
'

::a do serv.,ço ?e forlled:),�']lO ce

le.l.lha
a domIclho

r,-u_.1 'ti
uma ,iJ.oa (;�s.a

na

..
I

FlveS-j'
Irlr os seus servIços trabalh,.ndo atualmente sob a deno I . sa harmonIa com frente
minação de I para o mar e a�pla sala de

Empresa de Fornecimento de Lenha 1 visitasl s�la de j�ntar, 4 qilar�
,

,
tos e casInha, sltuada em UllJ '

tem o prazer de ofere,c�r ao .disti�;to público co�sumidor terreno de 10 metros de fren-j
j

excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao te para o mar e 24 metros
preço único de para a Travessa Harmonia.

I

RS., �O�OOO A CARRADA.' -Explendida Praia paraI
rJanl70s de Mar _. Negocio:A distinta frel{ '.' zia ::: '- rá aíer:d:da com a maior de Ocasião! Pr�ços Nlóai-Ipresteza pelo�) tele�� r, f. crI '
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l-:'RSÕES
.. Al.\Dr.S

o MAI0K E Mi':' ,! 'O
FAlvliLrAR"":S, �'; [ , "

"A-_ ,

: ':3c�lizado, ,

-�vrl'(, ,I'F""'" r-'01s] nele
, h lnetis-

as

Dos farrqJos e canuJos,
Guerra'i tr:stes na hL,toria,
Dos índios botucudJs,
Tens em tí negra memória.

Tio. rra r::ltal de Gusmão,
De um padre voador;
Tú embalaste,. meu rincão,
Cal'abár, o traidor.

Tú que foste ensanguentada,
Do nascer até agóra;

.
Vem ó paz, sempre amada,
J á raiou alegre auróra.

Escuta nesta hóra,
Esta prêce, á gratidão,
Que rende sem demóra,
Com sincero coração.

Um filho teu, agradecido,
Que abrigas em teu seio,
Mas desprezado, esquecido,
Pelo alto, culto meio.

RiO, 7 - A revoada tu- '

ristica patrúcirada p<:la Co
missão de TurislT.o do Aéro

li! C1ub.e � Turing Ciube do
� Brasil, e uma das provas
� I mais sensacionai� das que

I se r..:alizarão em

come!nor."fl.
-

.

ção á Semana da asa, que
I� se realizará de doze d vimé

e cin�? do c?rrent�. .' ,,,� '"

O Itmerano sera Belo H9- ..
rizo:1te, Distrito Federal e S:
Paulo, partindo os aviões 2.S
seís horas do dia dezoito. A"
duração da prova será de�
seSSE:nta horas, com pouso'
forçado em Belo Horizonte
e São Paulo, para controle"
e aba�tecifJ1ento, havendli

� mais três pousús intermedia7.

I rios, para o abastedmentb,
em casa de necessidade.
O lim'te da parad? é 'J�

� tm,ta mil1uro�, só .p:)dendv
, 'concorrer av}o�s CIVIS.
1-

..

Pois enverga sempre altivo,
Dcfe ,sor de tuas f! onteiras;
Farda verde. verd(_!-oiivo;
Da m::ícia, nas fileiras.

CARTAZES
(,,)0 Dlf�

Patria minha I CAfE' 80.\11 50' NO
JAVA�

Praça 15 de Novembro
Anto�io f'a$cl!oal
----_ ..__._._--_._�_ ... _�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ern.. Blurnenau - .Joir:vil1e - São F"raneisco � Lagl:Jn .. -

MostruarlO permaneote erY.l Cruzeir"o do Swl

Seoção de SeG;QiáQ deSeoção <:ia
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de lJen�r\&ia" .deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machittas pára ortlC�"'S _hanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laõeirós
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocornoveís, Motores de esplosão, IvlotOles
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electríccs
'Sabonetes e Perfumarias res M�!t�a1 em ger,al pa.�� trawnis3ões� j-:()'j
.�olchoados e Colchas Louça sanitarfa - banheiras mancaes, c6rrelás de co-uro elfta
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes 1)'IMS e gtaxã'S rrr'Órtficâ:rttes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todolos finl Airtomovels e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorlos, serviç-o mechanlco
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangelras Pneumaticos e carnaras de ar 'GOO.DYER �

Charutos eDANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangeiras Material electrlco em geral �
Empreza Naoional de l'Jave�açâo "Hoepoke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

Fabrica de Pontas "Rite rV1aria' -« Fabrica de Gelo URita Mâria;' - Estaleiro 'Af"staba" �
, �P"âV.AV�VI�������������_���à�Vâ'VA..���.

A GAZETA-PIorianópoltã

Filiaes

--.--••eG.���.A Gazeta

•
•
fi
"
G RUe! Trajano, rr I sobraJo

I I Telephone n' 1548 I
� I:_:: Dr. Rer�ato=

, � -Sarbosa-
, ����.�6tt-, "---:-�.�-�!il[,��-".o.�. ADVOGADO

�. - _-

_._.��_�._� __ Rua TrajaRo, 2 rj(sob.)
)�••���u_�_ u -�

,. Fone 1325-Aterlde cha-
,
.:

• \ mados para o interior.

;"tompanhia "Aliança da Bahía"� _-

o' II Dr. Aderbal R.

: " FUNDADA EM 1870
iS da Silva

',I Seguros Terrestes e Maritimos I RuaCo���;;:C:a��O (sob.
,

Incontest.avelmente a PRIMEIRA do Brasil fi Fones 1631 p. 1290

I
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 •

G RESERVAS MAIS DE .000:000$000
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM21935 4.280:552$970

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA: ,

o\raranguá-Jaime WendhaUtell
Anitapolis-Anibal P&eQ
4.nge1ina-Armando Schmidt �ra-Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario �i
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pt:dro Torres
Cruzeiro-OEvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alve&

Caminha

Partos - Molestias de loinvile:::_Xa;ier Schenk
Senhoras e

Curso de esj rcialização em Lages-Hossanah Neves
Molestias de crianças Bactroriología no LaD. de Laguna-Fr:t.'cisco Chagas Ma-

Saude PúLlica do Rio de c!laL,

I O Diretor da Maternidade.A Janeiro Mafra -'PckliJ;lí� Claudio o tri-
.. Medico do HOlpital E Nova 1'r6.. ((; -J(,�Q José Arehe

� Cp':: xecuta analises para eluei- Orleans�'E�'I"" 1"'1atos
exmo

�� Rua Conselheiro I\;�afrap 35 (sobrado) "aíxa os_tat(-19 � d d d "'f" YI

.�� 7 LI Ej·ONE N. 1.683 END. TEI,.EGr?AFICO ALLIA!vÇA" a (Curso de especIalização em ação e illgnosticos Porto UniiV,;" t�enr,inio Miles
� •

molestias de senhoras) Rio do Sul--/\ústides Melo ferro

• Escrítórios em Laguna e Itajaí o t\tende na Maternidade Deseja concerta o SãoJosé--JOit ��'a Vaz ;�:�

re e até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o
a. lfanci��G�arnc,;Goerrelat .')obradQ�<

li Sub-Agentes em Blumenau e Lages O e á !aí�e- Cl')nsultorio: sr. BOllzon, á rua Feli e �?JoaqUl�I- João, alma
�'i Q ANITA GARIBALDI, 49 �chmidt n. 20, que será fe- TIJuca2�mOsvcild Ramos

.....G.G�.-----;::U------�..... _._....;_---;.;.......;.;.-- JIlafR�Ht� sa"�feít..
� p 'Iubarao--}oia")ul Fana

�

fftentoe bem I
• a

o
• G

I Agencia Moderna de Pu- •

I blleações, com séde em São Paulo,
o

1 é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 112

.,

1
•

I
o'
e

sorteios proprlos, tres vez••

por lemana, todal aI legun
daI, 'terças a ,axtas-felral,

Forrnídaveís

Extração com globol de criltal.
•

A maXII 'rt� IllUl d honestidade, pOil, OI ser

tal"l ail) preaencladol pelo povo.

...

, .

Advogados
I Accacio Mo-

Redator-Secretario:
r=-

.

-I Oslyn Costa
I!?rr Ricardo
Gottsrnann Colaboração

------�� .

Indica:
�.m. ..,'...:.�' ...__

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

Ervvin fereuter)
E.peclallsla em cIrurgia

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

operações de plastica

:7�/�'
,;-. ; .- ':

,i

n. 70. - PhOJ,P', 1277.-

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

das 15 ás 16 112 horas.

_ TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
• ves Junior

_

N. 26

TELEF. 1.131

Nilo lerá deoolotdo o orll5lnal
publicado Ou não.

O conl1r:}.jo exprello em arti

'0 de collaborGfão, mesmo sou

ciliada, não implica em respon

BObil1JaJe ou endôsso (Jor parte
da /tedafdo.

Asslnawp-

E
44$Wl

ESTRt! �
MÉSTRE 12$008

� 4$0�
llfJJM. AVULiO $�
A1'RA.L\tlO $30(1)

!':�%co:�
nuncios e dl;Siftctfuras. devem
ser enviados ao Diretar-Ge
rente Jairo Callado.

....açlo, AdmnlstraçlD
e Oficinal ..t:

RuA CONS. MAFRA, 5 J
,

o pensar

F®e, 1.656 ,(��ra
ma'! ?a"-

Altnfel...carrl8pondtntllambe rt

P'otto Alegre - Dr, Arfol carrada,
BotKni mais.

Curitiba-Petrarca Canada
OO

•

te I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

Visconce de Ouro Preto

Cai,,- 1 Postal, 110. -'
I Dr. Pedro da Moura Ferro,

I

Dr.�Artur Pereira
e Oliveira

�Cllnlca médiO. de crlan-
';�:, çal e adultol
.� .

Advogado

Médicos

Consultas diariamenle das
4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R '1" •

R�f,lüenCla: ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

i, o

indo

Dr. Carlos Corrêa

FONE-1524
LABOJ{ATORIO DE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-Florianopolis 9- J 0-1936

BOS fON. 8 - Chegou aqui, ontem, procedente de
Gibraltar, o navio Ouincy, pertencente á marinha norte'
americana: o qual trouxe varias refugiados estranjeiros
Que se achavam em territorio espanhól,.

O c imandante do QUiflCY, capitão William Arnsden,
d .clarou á imprensa, por quem foi entrevistado, que
«aquilo é um reino de terror, pois nunca se viu uma

revolucão semelhante».
P;osslg'JiílU) seu relato, o capitão WIlliam disse:
«Assist!mJs um navio-prisão levantar ferro, em Caro

tagena. No convés estavam varias grupos de milicianos,
que agitavam fuzis. A população no cães gritava entu
siasticamente. Não saberíamos do que aconteceu, depois,
se não tivessemos falado, posteriormente, com alguns ofi
ciais de um navio de guerra inglês, os quais disseram-nos
que os prisioneiros, compostos de 200 homens da policia
militar insurrecta e 72 oficiais da marinha, foram amarra

dos e arrojados ao mar em grupos de seis».
-0-

SEV({ ,HA, 8 - Barcelona e Valencia foram bornbar
deadas por um cruzador nacionalista, segundo mensagem
recebida de San Fernando, tendo os canhões visado os

armazens do cais.
Anuncia-se que reinou considerável consternação en

tre a população ao aparecer ° navio insurrecto na costa

oriental, pois crê-se que a impor tação de armas e muni

ções será assim dificultada, ou mesmo interrompida.
-0-

PARIS, 8 - A estação de radio de La Caruna iníor
mau, hoje, á U113 hora da manhã, que as tropas naciona
listas ocuparam todos os pontos importantes da frente
norte.

No front de Toledo, a estrada para Madrid ficou li
vre, após sangrenta vitória sobre os vermelhos, que tive
ram centenas de mortos, e qi.e fogem em desordem para
a capital.

Os nacionalistas apreenderam enorme quantidade de
material de guerra.

Até agora 1 fi.aOO homens chegaram ao front, proce-
dentes de Marrocos.

O decreto oficial do govêrno de Madrid, lançado pelo
Ministério da Guerr,.. proibindo aos milicianos vermelhos
outra saudação além do punho levantado, prova como o

exército vermelh i está ligado ao bolchevismo.
As estações de ra-Iio de Tcnerifte e Valadolid infor

mam que as gares e quarteis de Madrid foram novamente

bombardeadas com Sll�esso pelos aviões r_acion�Iistas. IMilhares de folhetins foram lançados, convidando a

população a render-se.
As mesmas fontes informam que a população começa

a evacuar a capital.
As organizações operarias deixam saír os que não

pódem defender a cidade.
--0-

,

PARIS-8-Ainda que os comunicados do ministe-IIrio da guerra continuem a anunciar que os ataques dos
nacionalistas sôbre Madrid têm sido repelidos em todas as

frentes começaram ontem ativas preparações para colocar

todas as partes da cidade em estado de defesa.
Até aqui, as obras defensivas só tinham sido cons

truidas 110S arredores da cidade c até esse fáto tinha sido

escondido á população tanto quanto possível.
Entretanto ontem, numerosos grupos de lavradores

e camponêses começaram a cavar trincheiras em todas as

ruas principais, onde .foram co�ocadas metralhadoras nos

pontos importantes, tais como vias de acesso, crusamento
de ruas e pontos elevados.

Em muitos Jog.ares foram colocadas bases de cirnen
to onde deverão ser fixadas as peças de artilharia e nume

rosas pessôas tiveram de �?�ndonar suas residencias que
foram requisitadas pelas milícias para serem usadas como

postos quer de observação, que:- de fogo. 0 população de

r,1adrid, que até agora, se se-nta em relativa
�

segurança,
ficou seriamente alarmada com essas preparaçoes de de-

fesa.
-0-

será tomada
do dia 16"

CADIZ-8-A dação local informa o seguinte:
«Sabe-se que varios navios de guerra governistas dirigem-se

para Gibraltar, onde encontram-se os navios nacionalistas.

5
'.l

o

r

Esse encontro ocasionará, por certo, grandes combates. Em
Oviedo foram detidos dois indivíduos russos que se dedicavam á

espionagem; no Iôrro de seus paletots foram encontrados documentos
comprometedores .

Os técnicos militares nacionalistas afirmam que a capital da
Espanha será tomada antes do dia J 5 do corrente, sendo que cor

respondente ofensiva será precedida de investidas sôbre Málaga e

Bilbáo.
A radio de Madrid declarou, hoje, que o ravanço dos na

cionalistas em Valencia ameaça sériamente a ;capital espanhóla».

Banca de Crédito Popular
e Agricola de Santa

Catarina
Distribuição de dividendos

o Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa
Catarina avisa a seus acionistas que está pagando, em sua

séde, á rua Trajano n. 16, os dividendos relativos ao 10.
semestre de 1936, á razão de 8'1. ao ano (150• DIVIDEN
DO).

Florianopolís, 3 de Outubro de 1936.

o CONSELHO DIRETOR

cnumente a

Hercilio Luz
A Comissão PRO' MONUMENTO «HERCILIO LUZ»

endo marcado o dia 12 de Outubro, ás 11 horas, para
fazer a entrega do referido monumento ao POVO CATARI·
NENSE, lia pessôa do sr. Governador da cidade de Floria
nopolis, convida, para esse áto de reconhecimento civico,
a todas as Classes e. Associações em geral, e a todos
quantos, dentro e fóra do Estado, queiram prestar áque
le benemérito estadista, o preito de sua admiração.

Florianopolis, 29 de Setembro de 1936.

A Comissão.

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

,

Alô I... Alô I ... Florlanopólls
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Florianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt

, I r�_]������oo��,
� Joél Vieira de Souza ��� e ��

� Senhora �
� �
� participam aos parentes e �
� pessôas de suas relações 1i
� o nascimento de ALOYSIO H
� JOÉL ocorrido a 27 do �
� mês p. passado. �
� �
�� �1

� Fpolis',-2-10--36 �
� j��------------------ �������������

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás J 6 horas
'Pela manhã:

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

1 elefone. J 595

,
oms

MiscelâneaCôrte de
Apelação No ano de 1759,1 quando a

sorte parecia haver abandonado
Sumula dos julgamentos da definitivamente a Frederico ,

sessão de 15 do corrente. Grande, nos campos de batalhao
Habeas-corpus da comarca de um dos seus comandados tratou

Urussanga, impetrante Manoel de desertar, sendo porém captu·
Telesloro Machado e paciente rado e levado a presença do rei
Giacomo Ferrari. Relator o sr. da Prussia.
des. Presidente. -Por que quizeste desertar?-

Concedida a ordem impetrada, perguntou-lhe o rei.
visto a sentença de pronuncia -1 'orque as coisas por aqui an

não mencionar o artigo da lei que dam muito mal para Vossa Ma
declara o paciente incurso. Ape- gestadel-c- respondeu o soldado
lação crime n. 5. 479, da co- com toda a Iranoueza.
marca de Joinvile, apelante a --B:_:m ... -.'fez o soberano,
lus�iça e apelado AI t�r '!'romm.,. passando

as mãos pelos cabel�sRelator o sr. des. Silveira Nu- --proponho-te que esperes mais

nes.

I
um" semana e então, si as coisas

Dado, provimento a apelação, não melhor arem ... desertaremos
para mandar o réu a novo julga- i untos!
mento por ser a decisão ahsolu
toria contraria a prova dos au

tos.

Apelação cive] nO. J. 793,
da comarca de Lages, apelante
d. Alexandrma Paim de Castro
e apelado Manoel Tiago de Cas
tro. Relator o sr. des. Carneiro
Ri'.Jeiro.

Foi reformada a sentença pa
ra declarar a ação procedente.

Ape lação crime nO. 5.486,
da comarca de Caçador, apelan
te a Justiça e apelado dr. Ernes
to Barbosa. Rerator o sr. des.
Carneiro Ribeiro.
A Côrte não tomou conhe

cimento da apelação por ter sido
interposta fóra do prazo legal.
Apelação crime nO. 5.47 1 ,

da comarca de Mafra, apelante
a Justiça e apelados Gustavo
Schroeder Sobrinl o e outros.

Relator o sr, des, Silveira Nu-

H icos pensamentos sôbre o di"
nheir», [sem trocadilho), ong.uais
de /\.hd Bonard:

-Seriam preciso que de vez

em quanto um poeta tivesse
uma fortuna para gastar; mons

traria aos ricos o que se póde
fazer com o dinhetro.

-Quafldo um artista se vanglo
ria de ganhar dinheiro, diz-nos,
sem querer, que mudou de pro
fissão.

-Ha gente que encontrou o

meio de ser perdularia, sem ja
mais ter a elegancia de ser ge"
nerose ; descobre a carcassa da
sua avareza através do fogo de
artilic:o das" suas despezas,
-As mais belas coleções de

arte foram feitas com pouco di
nheiro e muito amôr.
-O j.razer de um rico que

faz testamento, não é o pensar
naqueles que enriquecerá mas na-

queles que desiludirá: ' ,

nes.

/'> nulado o processo desde o

iibélo inclusive e mandar que
novo seja oferecido -e que, satis
feitas as demais formalidades le�
gais, sejam os apelados novamen

te julgados.
Recurso crime nO. 2.513, da

comarca de Bom Retiro, recor

rente o dr. Juiz de Direitc e

recorrido Dionisio Honorato Mu
niz. Relator o sr. Silveira Nu
nes.

Foi confirmada a sentença
que julgou prescrita a ação.

Apelação crime nO. 5. 484,
da comarca de ltajaí, apelante
Mar;o Osvaldo de S-mza e ape
lada a Justiça. Relator o sr, des.
Tavares Sobrinho Negado pro
mento a apelação para confir
mar a sentença que foi imposta
ao apelado de 3 anos e 6 me'

sês de, prisão celular gdu médio
do artigo 268 da C. L. P.

Apelação crime nO. 5.485,
da comarca dt! Florianopolis,
apelante a Justiça e apelado Be
nedito Jorge. Relator o sr. des.
Medeiros Filho.

Foi dado provimentc a ape
laçá::>, para mandar o réu a no

VoJ julgamento por ser a deci·
são absolutoria manifestamente
contraria a prova dos autos.

Serraria Delambert
Custa 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais.

FONE 1·100

eUgião
Primeira Concentra
cão Mariana Catari

nense
Íniciou-se ôntem o triduo pre

paratorio da Primeira Concentra
ção Ivlariana Catarinense, a rea

lizar-se nesta capital no próximo
domingo.

Pregou o exmo, sr, Arcebispo
Metropolitano sôbie o tema
«Ave Maria, cheia de graça, o

Senhor é convosco» -produzindlJ
urna belissíma oração.

Hoje á noite continuará o tri ..
duo, pregando tambem o exrr.o
sr. Arcebispo.
Dr. Padn da Moura Ferro

Advogado ,,�,

H.ua Trajano n. 1 (sobrad�i-�;
(\o'.'
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de téses s6- Redator-Acioli deValconcelol
bre aviação '1TENIS
(Serviço de Imprensa do De-I .

partamento Nacional de Propa- Semana esportiva
ganda)-No intuil� de coope- COLOCAÇÃO DOS CON-
rar para a for�açao dI" uma �')' CURRENTES
derosa mentalidade aeronautica

no Brasil, a Comissão de Turis
mo Aéreo do Touring Clube
do Brasil promoveu a realização L\arão Cunha

de um concurso de teses sôbre Herbert Jung
d I d Pedro Gevilerd

o esenvo vimento a aviação
brasileira, do qual poderão par-

Vitor"Meyer
ticipar quaisquer pessôas, destinan- Pedro B. dos Santos

do-se êsses trabalhos ás escolas Fritz Freytag
"

d
'

f Romão
pnmanas, secun anas e pro issio-
nais, bem como divulgação no-

Rodolfo Scheidemantel 8»

pular,
-

D�, Salgadode Oliveira 8 »

Serão distribuidos valiosos pre- G�sela Bus�h 8 »

mios em dinheiro, sendo os jul- Joao ,OtavIO Costa 8 »

gamentos realizados por diversas Hentlque Berenhauser 8»

comissões de técnicos em aero-

nautica, professores e escritores, REGATAS
Poderão as téses tratar, con

junta ou separadamente, de quais
quer dos seguintes têmas:

Para escolas primarias (classe
A): A lenda de Ícaro. A avia

ção e seus precursores, Os bra
sileiros e a conquista do ar. O
Padre Bartholoml."u Lourenço de
Gusmão. Albrto Santos Dumont.
A aviação na vida moderna. Ru
dimentos e noções técnicas de
aviação,

Para escolas secundarias e pro
fissionais (classe B): A conquista
do ar. A aeronautica e seus pre
cursores. Principias do mais pe
sado que o ar. BarthololJleu de
Gusmão, Alberto Santos Dumont,
os precursores e o Brasil na con- Em comemoração do seu 390.

U' ........._�uista do ar. Pünclpios técnicos aniversarie da fundação a tradi-
deãtrona�t.ka. • ciona] Sociedade Ivlusical Amôr

Pal��lvulg�çãO popular (elas' á Arte, realizará no proximo dia
se C): BIOgrafIa do Padre Bar- 12 do corrente ás 19 horas em

tholomeu de Gusmão. Biografia sua séde social á rua 'I iranden
de �Iherto Sa�)tos Dumont. � tes, uma sessão solene que dará
B'�:;II ?a ,conqulsta ,do_ar. His-

posse a nova diretoria eleita pa.
tona tecmca da aviaçao (COOl;- ra o periodo social de 1936 a

truçfio e vôo.) 1937.
Os trabalhos deverão ser datí·

)og�afados, seu tempo de leitura
nF.o deve exceder o de uma aula
Je 45 minutos, e deVém ser re

metidos, assinados com pseudoní
mos ao Touring Clube do Bra
sil, Comissão de Turismo Aéreo,
Praça Mauá, Rio de Janeiro.

•

I.e r

CONVIDOU o OESTACAOO -=-OL..I' 18'
CO L.IBERAL. MAJOR MUGO RAMOS
.- -

PARA VISITAR PORTO Al-EGRE
o sr. Lindollo Colar, secretário da Fazenda do

dirigiu ao sr. Hugo Ramos atencioso convite, para visitar Porto Alegre,lenaM
do D ilustl·� catarinense deixado de atender ao honroso convite, alegando
escassês de teralpo e urgencia em regressar ao Rio.
__ w��"... _'___ _ • _

Interessante A Gazeta Nossa Vida
Desportiva AHIVERsARlas

Ria Grande €p�a Sul,

concurso QAZ�E�T�A�·
v oI".:) o v oo zSra. Nerêu �amos
FLORIANOPOLI5, Sexta-feira, 9 de Outubro de 1936

Festeja na data de hoje a pas"
sagem do seu aniversario natali-
do a exma.sra. d. Beatriz Pe- Desafia 105 aconteci- '0 "Independi-
derneiras Ramos, virtuosa esposa para duelai mentes d

ent.a" (::I� Bue-
do sr, dr. Nerêu Ramos, ilustre 9 e no Si A i"'-es i rá
Governador catarinense, VIENA. 7-1\ divergencia J

'

entre o major Fey e o principe aragua ao F�i<-
A distinta aniversariante,-as-

cendente de uma das mais desta- Staremberg sobre a chefia da De ordem do Govêrno do
Guarda Nacional assumiu E t d '" J RIO, 6 - Auuncia-se a

cadas familias catarinenses e fi-
um s a o, s�gUlU ontem para ara-

d d aspécto decididamente pessoal, guá, o sr. dr. Clariba'te Gaivão, vinc'a de outro clube argentino ao

gura e marca a projeção na h
'

d 'F d Brasil, alem du Sorstield que
sociedade f1orianopolítana, á qual oje, quan o o major ey esa- Secretário da Segurança Pública, '.

'},

I I d
fiou o príncipe Staremberg para I com a missão d� proceder a ri- chegará, quinta-Ieira de avião.

se impôs pe as mas e eva as vir- d I d id is decl - () I b 1 a
d

'
, di

, um ue o, eVI o as ec.araçoes goroso inquerito, sôbre os lamen- ,novo c u e sera o n e-
tu es cnsiães,- ver-se-a istmgui- f it t' it d pendiente é d
d

,. , el as por es e a proposl o as taveis acontecimentos de ante- ,que espera o aqui
a com expressivas feliciteções e t' id d d M' l� d b

h .

a IVI a es o talor ey, por ôntem, entre policiais e integra- em ezem co.

omAenaOgens. t ' I ocasião do assassinato do chan- listas.
aze a, respeitosamente, I D Ilf

A G réc ia' é
, ceer o uss. --,----,--.-----

cumprimenta-a. Bebidas NaCIOnaIS e Extran- Ca fi") pea dos
SERRARIA DELAMBERT I geras só NO paises bal-
Custa 12$000 a carrada, CAFE' JAVA ticos

porém. rende muito mais, Praça 15 de Novembro
FOne 1.100 Antonio Paschoal

Dia 8-10-1936

10 pontos
10 »

10 »

1 O »

9 »

8 »

8 »

filmirante Pinto da Luz

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia

.

Transcorre hoje a data aniver
saria natalicia do nosso ilustre con

terrâneo sr. Almirante Arnaldo
Pinto da Luz.

AI HENAS. 8 - Tenrnna-

Faça uma experiencia, no preparo do pão caseiro, ram os jogos atleticos entre os

com as conhecidas farinhas países balticos, que se estavam

«CRUZEIRO» e «SURPRESA», realizando no stadium 1\ larmo·
misturando-as em partes iguais. re, nesta capital.
--------------------------- : O resultado das competições

M R S S A lfoi deypont�s: ,Gréc7ia1, Rl50 pon-

������_ _ tos: ugosíavia, ; urnania ,

65; Turquia 8 e Bulgaria 15.

SENHORITA! Acompanhe
a Moda

Arnerica X

Ipiranga
fAZEm !'lHaS H01E

a exma, sra. d. Matilde Dau
No proximo domingo realizar ra, esposa do sr. Alfredo N. jor

se-á, em Blumenau, entre os

clubes locais America e Ipiranga,
grandiosa regata, constando de
5 pareos o programa organiz rdo OUTROS PARTEm
4 de ioles a 4 remos e I de iole a

2 remos. Hugo Ramos
O pareo importante será d dis- I Em '- d C d

d T C b 'I
aviao a on or, retor-

puta a aca o rasn, ", C
'

I F d )�

nou ontem a apita e era,
onde reside, o nosso ilustre con

terrâneo sr. Hugo Ramos.

ge;
o sr. Altamiro Costa;
a senhorinha Silvia Soares.

A Casa que mais barato vende
6 TRAJANO 6

Romeu Torres Gonçalves, esposa, filho e

Julieta Torres Goncalves. convidam a todas as

pessoas de suas relações para assistir a mis
sa que por alma de sua saudosa mãe sôgra e

avó, será celebrada na Capela do Asilo das
Orfãs, segunda-feira, 12 do corrente ás 7 horas.

deFaleneia de Vida.
s. M. Amôr á

A.-te
Intercambio
italu-brasi ..

leira

Oliveira CruzLuis Dalcanale

Retornou a Cruzeiro do Sul,
o sr. Luís Dalcanale, influente
e pro�pero industrialista no ex

Conte�tado.

AOS DEVEDORES

Na qualidade de representante do Síndico da falencia de
VIDAL DE OLlVE.IRA CRUZ, convido a todos os devedores
do falído a virem ou mandarem saldar seus débitos, amigavelmente
e até o dia 20 do corrente, visto que após essa data as contas que
não tenham sido liquidadas serão entregues a um advogado, para

cobrança, por outros meios.

HOIUADOS

Ajustou nupcia� com a gentil
senhorinha Maria das Dôres, fi
lha do sr. Orlando J. Bittencourt,
o sr. Avelino Nascimento.

RIO,8 - Falando sôbre ás
reduções dos direitos aduaneiros
sôbre o gado e a carne resfriada
e congelada que o sr. Benitc.
Mussolini acaba de decretar na

Italia, o sr, Rafael Xavier, pre�
sidente da Comissão di) Tabela
lamento, diz que acha que o 005-

50 govêmo precisa desde já pro.
videnciar, na defesa do mercaào
interno dos gêneros alimentícios
de�prirneira necessidade, porque
se" temos interesse e no aumento

Em Florianopolis é a casa onde da exportação da nossa materia

Procu rador mais barato come-se prima, o mesmo não se dá quan·
to aos prodúlos alimenticios.

Municipal Gj" :�r')dE.� ysried':_?ilde nos Quanto á carne, disse Que seu

Foi contratado para ,exercer t preço subirá, fatalmente, se não
pra os d d

as funçÕeS de Procurador Mu- fôr a ota o um controle no mer-

niclpal de Florianopohs, o esti-; V is i tem po is o II IIm D ia cado interno, só permitido a Ven-

mado patricio, sr. Fré\ocisco de
I

,da de gadl) para a expor'açãv
Sales d·)s ReiS, advogado pro- j L _

�UA J.. PINTO '_
a"7 i <)uanda estivermos com o aba�.

vl5lonado. :.:- �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__� tecimento necessario assegurado.

Café e Res,laurante
BOM OlA

FLORIANOPOLIS, 8 de Outubro de 1936.

Lourival filmeida
EHt:..ArE

Brandão-Rebelo
Realizou-se ontem. na cidade

de Blumenau, o enlace matrimonial
da graciosa senhorinha Julieta
Brandão, filha do sr. Apolinario
Bran�ão, com o talentoso advoga
do conterrâ'leo dr. Arão Rebelo.

Congresso
Esperan

tista
Deverá realizar-se nos dias 12

e 17 de novembro. na Capital
_ .

da Republica, o 90. Congresso
Secçao c.a.]BraSileiro

dI" Esperanto patrocina-

I
!li do pelo dr. Getulio Vargas, com

samen eilP'a a pre,ença dos srs. drd. Antonio
Carlos, Marques dos Reis, Gus-

MACElO' 7-0 «Jornal de tavo Capanema e cunego Olim
Alagôas», creou uma secção des- pio, e dêle participando todas as

lIIada a encaminhar propostas
1
associações brasileiras de Espe'

de casamento. ranlo.
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