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Grandes são o ent isiarno e a ânsiedaJe reinantes nos
meios marianos, pela realização amanhã, nesta capital, da
Concentração desses adeptos da Santa Religião Católica.

Realizou-se ontem, ás 19 horas, o segundo triduo
em preparação á Concentração Mariana, que terá logar
amanhã nesta canital.

Sua Excel�ncia r2verendissima o se[hor �rcebispol�������I������������������������������������_"'_M�_. �

Metropolitano produziu uma brilhante peça oratoria que A VO:Z: OO POVO
teve por térna «Bendita és tú entre as mulheres,s -------------------

Hoje ;í noite, á mesma hora, será realizado l) ter
ceiro e último tríduo.

A" tarde de hoje chegarão as primeiras delegações ANO
do interior. --���-

Sern quaisquer ligações p 1!ltiC;'lS.

CALLADOProprietario e Diretor Responsável .JAIRO
-------,

III I Florianopolis, Sábado, IOde Outubro de 1936 I NUMêf�O 630
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I.

Menores II "A Gazeta" IIde

Negando-se a secundar a ;:H�ao do g"9ne·
rei Fiares da Cunha, o sr. M8uricio'.� '=1r

doso divíde a Frenta U!lica e E�b !::; .�:a

unidade do Secretari :)�::,;o

Por ser feriado segun
da-feira próxima, dia 12,
e como preito de respeito e

saudade á memoria do gran
de estadista Hercilio Luz,
a direção de A Gazeta,
r( solveu que êsse jornal não
circule naquele dia, reapa
recendo na próxima terça
feira.

•

Segunda-feira, 12 do corrente, ás 15 horas, deverá
realizar-se, á rua Rui Barbosa (Estação Agronômica) o lan

çamento da pedra inicial para a construção do Abrigo de
Menores.

O solene áto, que será efetuado pelo sr. dr. Nerêu
Ramos, governador do Estado, e com a presença das altas
autoridades e povo, revestir-se-á de marcado brilhantismo.
que assinalara a marcada irnportancia dessa relevante
obra patriótica.

O Abrigo dos Menores, marco inicial para a solu
ção do momentâneo problema do âmparo e proteção a

iníancia des valida, é, uma extraordinaria realização admi
nistrativa, que merecê o aplauso dos barrigas-verdes que
desejam o progresso material e moral de Santa Catarina.

Para assistirmos a significativa solenidade fômos
distinguidos com gentil convii.: do Govêrno do Estado.

Farinhas superiores, elaboradas com os melhores

trigos, só as do

na politica do

'iiiiiiõiiii!;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:;;;;....;;;;, --··- -.�

Pllulas Medeiros

MOINHO «]OiNVILLE»

RIO, 9 - «O Jornal», de hoje, publica, em grande 'lc�t3 -'Ie. a :("� l;l:ti� 11)+1:
«Publicámos ôntem um telegrama do nosso serviço de Porto f-\lcgr<� e'ucidando

o motivo da repentina viagem do sr. João Neves á capital gaúcha.

,
O antigo lider da minoria parlamentar seguira a cnarna.ío, af:n llc ccopc.ar na

reharrnonização GOS politicas da sua terra, novamente desavindes.

I Colhendo informes mais completos, viemos saber que a desintctizcnc'a se n�'.

ginára pelo fáto do sr. Mauricio Cardoso haver deliberado não secund .r a açao r JP

tica do general Flõres da Cunha, empenhando nesse proposit» a sua pessõa e os com
Foi nomeado para exercer o

ponentes da Frente Unica,
cargo de Prumutor Público na

Cornquanto O modus-vivendi do Rio Grande abranja apenas a esíéra adminis
comarca de Bom Retiro, o sr.

trativa, O governador, visando condensar as forças estaduais em fd!.>:: chs problemasdr. I'\nisio dos Santos Freire de Icderais. resolveu interpelar a Frente Unica. Resultou, sezundo os iníóunes qL1l: t -rnos,Carvalho, ._.

____��

! que os srs. Raul Pila e Lindolfo Collor.hse teriam declarado solidários (;'1111,10 general FJô-

I res da Cunha, apoiando a sua atitude presente e a que venha a assu nír ern v.nude
de pontos de vista divulgados no sul.

I O pronunciamento dos srs. Collor e Pila determinou a esclarecime-to do secre-

a p;-·isao Ide tariado relativamente ao apoio da corrente chefiada pelo sr. Mauricio Cardoso e á qual
célebre ga"'cu- parece pertencer o sr, João Neves.

'

nO Esboça-se, portanto, um,a cisão na Frente Unica, com a probabilidade dos ele-
mentes pue a representam :10 Secretariado íntegraren-se definir: varneite no situacio
nismo gaúcho.

� crise que ora se observa não á propriamente nova. A discórdia originada
nas oposições coligadas, ha cêrca de um mê-s, ocasionando G afastamento do sr. João
Neves da leaderança, indicava uma diretriz distinta traçada pelo prop.io sr. [oão Neves
e pelo sr. Mauricio Cardoso.

Indicadas contra Impaludismo.
rnalaria. maleitas e sezões.
-----�-----

PreluDiaria
de r�om Re

tira

criada peloA taxa
rrrrom

,aba"\) Péde
RIO, 8 - RespenJendo a uma consulta da Diretoria de

Fundos do Exercito, a Diretoria das Rendas Internas de :LHou-lhe
que a taxa de $100 por 100$ ou fração, criada pelo decréto
de 10. de [evereiro Je 1936, recairá sôbre todos os pagamentos
feitos pela União, a qualquer titulo, excepto á conta de mate
rial, e qualquer que seja a repartição ou estalecirnento que os

efetuar.
Nos pagamentos á conta de Pessôal superior a 150$000,

essa taxa será de $300 por 100$000 ou fração de 100$000
sendo paga m,=diante simples descontos no áto do pagamento.

O Gabinete de Ínvestigações e

C'Ipturas da Policia do Paraná,
solicitou ao dr. Secretario de Se
gurança' Pública deste Estado a

prisão de Hilario Julio Sant'Ana,
que é acusado de crime de rou

bo.
Hilario, que usa uma série de

nomes, já foi prêso pela policia
deste Estado, ha alguns mêses.

Todas as

res do nordeste nas ma·

nóbras de PernambucoEstá sendo esperado
������������---��

Góes Monteiro IM l\CEIO', 9-05 jornais no

ticiam que o assalto de um �rll

po de ban,jtdo'i a PIrimhJ.s
_,

[oi
consequencia da captura da mu-

lher do salteador Galo, eh {e d1
bando.

Cr!endc')
cargos

Reuniao dos gover·nado
res em F�eciteo gal.

'_'�'�==�����������
PORTO ALEGRE, 9 - Noticia-se aqui que o ge- .

O prefei�o Olivio, Amorim san- FOR!ALEZA, 7 _ No por mim tenazmente conbatidos»
neral Góes Monteiro, recenterr:ente nomeado Inspetor do cionou a l�l qu� ena os, carg?s avião militar, chegou a esta ca- -afirmou o general Newton Ca-
2· grupo de regiões, deixará o Rio até depois de amanhã, de um escnt,UfrlrIO na DJreto�la pital o general Newton Cavalcante. valcante. E acrescentou: «Estou
afim de inspecionar as zonas militares de sua alçada. de Obra� P�bhcas, um c.oveJro Abordado pelo representante do certo de que a tropa que co-

no Ceullteno de Ítacorobí, um O r omatutino ES' A O, o geae-. mando fórma sem discrepancia em

forneiro, no servira de crema- I f I b
.

d:t ra a ou sô re as proxrmas ma
- tomo o seu chefe para garan-

ção do lixo e os de encarrega- nobras militares de Recife, na rantia da tradic ão da familia bra-
do da ambulancia e enfermeiro d

-

qual tomarão parte to os os c\)r- sileira> .

pdra a Diretoria de Assistencia dR' d d O 1

pos a eglão o nor este e general Newton CavabHI-
"�.lO Municipal."..:o mais representantes da policia es- te regre8sará i'\inda hoje, ét Reei

ladual. fe, acompanhado do coronel DI a
cun Barreto.

Dr. Paiirü d� !�'bura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I (so lril <O)

Os 8:1sa!t:ll1t S lizcram nurne-

rosas vitimas, entre; as qUdOS o

sobrinho do prefeito daquele mu

OIClj)IO.ineendlePavoroso
destruiu ., prédio
Cin" rlaagesly, em
J. ·,1e Fcrmento de Qualidade.D'nV I I (Em latas e pacotinhos).

JOINVILLE-9-(Pelo cor-
I populares e c-lo Corpo d! Bombei- Gu a rda mór

reio)-Cêrca das 21,45 de on- lOS evitou que se registrassem Cil

tem, a cidade foi despertada com sos r,eSSOals.
em F lo r ia-

o alarme de incendio irrompido, O prédio sini61rado teve com- nopO I iS
violentamente, no predio onôe fun- pleta destruição, apresentado um

ciona o Cine Magesty. montão de escombros. RIO, 9 - Na pasta da Fa"

O filme enflamando-se na ga- O, prejuizos verificadas atingem zenda foram assinados átos no-

bine do operador deu orige"ll ao a impOltancif'l. não pequena de rneando o sr. �Iceu Carneiro da

fogo, que, impetuosa e rçpentiaa- cem contos de réis. Cunha 20. escriturário da De

mente, ateou-se em todo o prédio, O edificio jncendiil.do pertencia 1 ga.-.:ia
de Sergipe e o guarda-mór

produzindo pilnico indescritivel en- á Liga de Sociedades e estava da Alfandega de Paranafuá o sr,

tre os espectadorl!s, que apilinam segurado iHS CO'1l[:anhias Aliança Antonio Lopes Serrano, apedido,
O enorme salão do Cine l\1agesty. da Baía e Internacional em 70 para ideotico cargo na Alfande-

O auxilio pronto e eficaz de contos. ga de Floriaoopolis! '

C;ornbatendo
os trafl ;'an'"
te.s de co
caína

MedeIros Declarou que, como se tratava

de um acontecimento de alta si

gnificação, desejava reunir naque
la cidade os governadores de to

dos os Estados. Acrencentou qUê
o objetivo da sua viagem era

convidar pessoalmente o g0verna
dor Menezes Pimentel e que, para

isso, já havia posto á sua dispo
sição um avião militar.

Interrogado sôbre a Setima

Região Militar, disse que a si�

tuaçé'io da twpa era ótima.
Falando sôbre o extremismo,

declarou que não contemporizava
como inimigos da Patria.

«Os comuni�tas serão sempre

C.-eado no

Ceará, o selo
de Educaç30
e Assis� . �UE\!OS AYRES, 9-A

·ten�I�"!!I I� c;;; pc lei" conseguiu d'�lcr os com-

p�nentes de uma vasta Ofg'ifllza-
FORTALEZA, 9 - O go- çao de traficantes de coc-aínd e

vemo do Estado sancIOnou o outros alcaloides.
decreto que institue em caracter As drogas que introduziam os

perma,nente. a taxa �e E�ur.ação contraventores 1"n Argentina., v!

P. AsslstenCla no va,or ÍJxo de nham do Paroçu ,í.

duzentos, réis arrec�d�v�l , pOf" se-, ,Cêrca de JI1'; 1{�1m'1" rl,,! co-

1,0 espeCIal e que mCldlra �obrc. �alOa foram apll� ',Uldas p.:la f�O
atos e docu,nen�os emanados do I h:-l� nUrril dihg0ncj \ lev,,';d a

governQ. ,deito ht je.

','
" ._';' 'ro .... I'-�... ., .•

� ...� -_I .-',,, '" •.� ...
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"
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C?ntem, após as a�las do �i:., sempre, todas as suas I d� est�diosa, _ oferece,ndo, classe.

J período da tarde, estiveram, iniciativas uma vez que estas ainda, a população floriano- Queixaram-se, tambern.
em nossa redação, cêrca de não se revistam de excessos pclitana uma visão das inte- aqueles jOVêl1S que durante

) d.uzentos estudantes do Gina-j prejudiciaís., nem. atentem, ressantes iniciativas e campa- a passeata realizada. 110' per
S10 Catarinense, que nôs vie- flagrantemente, contra a or- nhas peculiares aos jovens curso deste díario, Odinaldo
rarnjsolitar apoio para a cam-I dem pública. estudantes de outras capitais Viana, u TI dos manifestantes

Na próxima segunda-feira, dia 12, a Comissão Pró- panha que �car.lbavam de I Ha muito, e com justiça, I brasileiras. e 1. 2 nista do cu s gmas: al.
Monumento Hercilio Luz entregará ao povo catarinense, enc:_tár, pleiteando a re-tos gi:lasianos,-que repre 'I E' necessario criar. de vez, I foi, p-opositaluiente, ferido

na pessôa do sr. major Olivio Amorim, prefeito da Capí- dução de 50010 nas entradas sentam a maior classe estu o) espirito cst.ruantil C:11 Flo- pelo carni .não 2. P. M. F.,

tal, o majesto -o monumento erigido em honra do grande de. cinemas e passagens uos dantil de Florianopolis, vêm rianop . I ,e só se consegue pertencente a Prefeitura P,lu,

estadista barriga-verde dr. HcrciIio Pedro da Luz. ónibus. por meios suasórios e 'paci- reivin Iicmdo, ardor osarnen- nicipaí de Florianopolis.
Preito de justiça e de saudade que já se fazia resen-

Não nôs deteremos, por ficos se batendo pela con- te, os direitos conferidos á Após 'á visita, os jovens
tir, pois, Hercilio Luz foi para a sua terra natal o filho certo, em apreciar os prós e cessão de preços equivalen- ginasianos prosseguiram na

denodado e estremoso que err.oreendeu obras de notavel =v= da atitude dos gina- tes a sua profissão, nas en- CAFE' BO \1 50' NO sua passeata pela cidade, ten- ,

vulto, as quais ainda 'mu to a �ngrandecem e enobrecem. sia�os de Florianópolis, por- tradas dos cinemas e passa- JAVA d5\ a? s,aíl de nos.sa reda-

A ereção desse monumento não é mais do que a' qu� sornas daqueles que con gens.?e on}b,us. Praça 15 de Novembro ça� visaco, repentida e en-

gratidão do povo barriga-verde para com aquele que sou-
ferimos

.

aos es!u�antes cer- Alias esta e uma vantagem Antílnio P3$ci'loal tusiascamente, «A Gazeta»,

be lhe servir com amôr e dedicação, prestando serviços
tas regalt�s e direitos, e te- do que gozam, ha muito, �o- F �'?J·CH i1 � �de

de tal monta que o tornou merecedor, eternamente, da sau-
mos e contmuaremos a aplau- d.os .cs est_!.lda1ntes da

. �alo- � -- � .... tal

dade dos seus coestaduanos. A LITERATURA, em coa-
na das cidades brasil

.

.nras, de Direito
falará, em nome dos promotores dessa homenagem tos, crônicas e nar. ativas, assi- e, par�ce-nos que devena ser Custa 12$000 a carrada.

postuma, um dos maiores amigos do grande catarinense e ,I nadas pelos mais ilustres nomes
extensiva, qU�l1to antes, aos

. .

cd' Cid C.
'- da nossa capital A:) dr. FulviO A�u::i, dire- porém, rende muito mais.

seu amigo sincero, o L I ampos. •
das letras comlemporaneas. ba- S· FI eguros da razão do tor da acuIdade de Santa Ca-

A comissão que agora se desincurnbe da missão eon- sileiras e mundiais, é oferecida aos -I
. _

s

fiada pelo povo barriga-verde constitue-se dos srs. drs. leitores de P �Iteantes n.ao podemos t trina, foi enviado pelo juriscon-

Cid Campos, Henrique Fontes, Wanderley Junior e Car- Varnos Lêr!
deixar de aporar s�melhante sllto patricio dr. Felinto Bastos,

los Corrêa, Antéro de Assis, Abilio Mafra e Pedro
. campanha estudantil, que, de dIretor da Faculdade da Bala,

Cunha.
a nova revista editada pela S' qualquer maneira, vem des- o seguinte telegrama:

__________

A. A NOITE, do Rio de]a pertar O espirita irriquieto a BAIA, 6 - Pe,lhúra::lo boc-

M �
neiro, Publica-se ás quintas-Iei arrebatado da nossa mocida- dade vossencia comunico feliz

O 11 LimeDl ,0 a raso Preço: 700 réis. chegada, amistosa recepção luzi-

Banel» d�t ���}134d;t:1IIIII Panu1ar da embaixada acadernica êsse
'w.,p fIiIi � II \YP r' II grande Estado. Saudações cor-

Hercilio Luz e Agrricola de Santa dialissimas. Felinto Bastos, Dire-

'" t
n toro

Va arlna --Foram concedidas três mesês Foi-nos enviado da secretaria
A Comissão PRO' MONUMENTO «HERCILIO LUZ» da licença ao sr. dr. Jgão R\yer do simpatico Clube Recreativd

endo marcado O dia 12 de Outubro, ás II horas, para Distribuição de dividendos Filho, lente catedratico de Di- 15 de Outubro, o oficio abdi-
fazer a entrega do referido monumento ao POVO CATARI·

. . .
reito Penal do 30. ano. xo: .í

NENSE lia pessôa do sr. Coverr.ador da cidade de Floria-
.

O Banco de Credito Popular e Agncola de Santa -O sr dr. Pedro de Moura Tenho a satifação em VeZ fa-

nopoli�, convida, para es..,e áto de reconheci;nento civico, C.atari�a .avisa � seus acionistas. quc está pagando, em sua Ferro r�as�umiu a cadeia de In-
l

zer aciente que será em;J0s,a-l"
a todas as Classes e Associações em geral, e a todos

I
sede, a rua TraJ�no, n. 1�, os dividendos relativos ao 10. trodução á Ciência do Direito. Em 15 do corrente, a Diretoria

quantos, de, ira e fóra do Estado, queiram prestar áque- semestre de 1930, a razao de S']. ao ano (150. DIVIDEN- -Inscreveram-se ao concurso pa- que menciona, a qual lerá a seu

le benemerito estadista, o preito de sua admiraç�o. IDO). ra provimento. das catedras de cargo 05 de,tinos sociai3 deste
Florianopolis, 29 de Setembro de 1936. - Direito A:!ministraiivo e Cdncia Clube, no periodo de 16 de ou'

Floí'ianopolis, 3 de Outubro dE' 1936. das Fína�ças. resptcctiva;nente os tubrv deste ano a 15 do mesmo

srs. drs. João José de Souza Ca- mês de 1937.
bral e Armando Simone Pereira. Presidente José Francisco da
As teses com que os candidates Silva, vice dito; Jugurte Nas�l
requereram inscrição, intitulam-se m'nlO, J o secretario; Alcino Mi
respectivamente: � lem da Silveira, 20 dito; Ante-

«Do cor.tencioso I'ldministrati· nino Meira, 10 tesoureiro Tosrf
vo» e «Moeda�papel. J\loeda e Meira, 20 dito; Artur Pires, �ra
EstablliLação». dor Emígdio Cardoso Junior. CO-
l-Na últim:l sessão �e Con- MISSÃO DE SIr�TDICANCJA:
gregação, foi eleito o Conselho J:lão Abraham, Manoel Vieira de
Técnico Administrativo, fjue fI 'VIela, Adolfo ChiFrighini Junior,
ou 'issim constituido: des. Carnei· João Aquino Conceição.
ro H,be:,o e dr. Fulvio Aduc:i, E' oportutlc voz convidar as

que funcionarão por 3. anos; ,i:tirem o baile que levamo.s de,
des. Gil Costa e dr. Henriqu to na noite de 17 do corrente,
Fontes, que funciOila! "O por 2 :::0memorando "

r assagelY de '1'S-

I
anos, t! de,. U�bano Sales e dr. so 15Cl amversar o de fUlldiWã\),

j Wanderley Junior, que servirão :orr� l;) •." _. ( 15 &.: aluai.
tJor 1 ano. Agradecemos.

LllL:w.WtSGuz:mL...... __ -....:.
-

A Comissão.

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

r:um 11 �l"( m; v ," 0!I�al'le.:. esposa, ·filho e

julieü: 'l'(;�! LS GCill"d ve�, convidam a todas as
.

pessoas de súas re'élcões para assistir a mis
sa que por alr••1 c.!e sua saudosa mãe sôgra.e
avó, será cekuídúcl lld �ap�la LlO Asilo das

Orfãs, segunda-íelra, 12 do corrente ás 7 horas.

será en�tr-egue,
gunda-feira, dia
to do saudoso estadista
ga-verde Hercilio

na

12,
pr�óxirn(�' se�
o nJorlurnen

barr-i-
Luz

--------------------------------------�

m

I-

.

,

,

f'- ;-"tr.__,
,

pleiteam justos beneficios
Nuela demonstração de .simpati,a para con1 "1$\ Ga�
zela" os jovens estudantes w�s�ta�'11ftnos, expressa��

do, elltusiasticamente, Ui crJII1ceitc e[111 qu�
têwü o nosso j@rnal

\

\

SERRARIA DELAMBERT

Fone 1.100

Ciube Re
crea{!ivo "tiS
de NDvem�

bro"
,.

o CONSELHO DIRETOR
--------���--------------------------�---------

F�I�encia de Vidal de

AOS DEVEDORES

Na qualidade de representante do Síndico da falencia de
VIDAL DE OLIVE.IRA. CRUZ, conl'ido a todos os devedores
do falídc, a virem ou mandarem saldar seus ciC:bi'o " amiaavdmente
e até o dia 20 do corrente, visto que após e,sci data as �ontas que
não ten!J 3.m sido hquidadas serão entrEgees a ú n ::ldvogado, para
cobrança, por outros meios .

FLORIANOPOUS, 8 de Outubro de 1936.

Lourival filmeida

./ \.
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IANOIDOI.IS
Blurnenau - ..Joinville - São �ranoi5qo - Lagu,n. -

Mostruario perrnanecte ér"D Cruzeiro do Swl
Seoção de SeQ9'i'ÃQ deSeoção (�e

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras tiara terno! fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de be�r�. _deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Madlínas pára offiClWs _hanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoelrôs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: é ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir PORões e Camas . f ocornoveís, ,Motores de esplosão, Ivl.Ot03�S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar-:talhe- electríccs
�onetes e Perfumarias res M�a1 � §eral par},' trawmis3ões� j-:o"l
. 4Jeolchoados e Colchas Louça sanitaria - barrheíras l'l1at1càc"S, c-Ol'relás �e S.9tt'ro e1tlta
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes v1eos e gtà:x:ãS frrbrí11cãtftes
t'oalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todolos fins Autornoveís e, Caminhões FORD P -ças, �cces-

Sapatos, chinellos, meias Productos 'chimicos e pharrnaceutlcos soríos, serviço mechanico

I
Depositarias dos aíarnados : Conservas nacional e extrangeíras Pneumat1cos e camaras de ar OOODYER �

Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral �
� Er:npreza Nacional de I"ave�ação "Hoepcke"--vapore� "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' _ .. Fabrica de Gelo URita Maria" - EstaleIro 'Arataoa" �
.��ÂVAV.à..Vff&��a��m;���tG'����tI���â�V�V'A.���.

rt��G••G. • ÕOG.G�fW�.A Gazeta

I Atentae bem!
ti

I'
I

\
•

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

I I Cain Postal, 110.

O !;ormídaveis .ortalo. proprlo8, Irei v.... II Dr. Pedro da Moura Farro
• por semana, todal aI Ilgun- "
• daI, (ierq81 I lextas-!elral, •
O •
a

�ExtraçãO
com globol de cr'ltal. O RUJ Trajano, rr

1.
sobrado

� A ma )\'1, .r.� IIIUtli honestidade, pOil, OI lor- � I Telephone rr 154_8I� lel�� iãü prefjenclados pelo povo. �
� - -� -------------------- � :...:: Dr. Renato:=
� � ==Barbosa---..
.��it.��-- --"---:��.�"".:&iJU�"•••�. ADVOGADO

*.�������$ :=:_ A.A--�_A.O Rua Trajano, 2 fJ(sob.)
w�����vv�� ., ••_--...

O Fone 1325-Ater.de cha-

i Companhia "Aliança da Bahía"i I,_mad_os_para_o_int�r_ior._
• :1 Dr. Aderbal R.

I FUNDADA EM 1870
•

da Silva

� S 'M ítl • J\dvogado
G eguros Terrestes e a-rl Imos • RuaCons. Mafra, 10 (sob.

: Incontestavelmente a' PRIM EIRA cío Brasil I
Fones 1631 e 1290

-6 CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
• RESERVAS MAIS DE .000:000$000

RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEiS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM: 1935 4.280:552$970

_"

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

A.raranguá-Jaime WeqdhaUMD
Anitapolis-Anibal Paea
l\ngetina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canolnhas=Pedrc Terres
Cruzelro=-Oeveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alves>

Caminha

Partos - Molestias de JOÍnvile:'_Xa-v-ier Schenk
Senhoras e Curso de eSFf'cialização em Lages-Hossar.ah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no LaD. de Laguna-Fr:l;:cisco Chagas Ma-
Saude Pública do Rio de c!taL

• Diretor da Maternidade.ti Janeiro Mafra -'PcülaJilio Claudio
., Medico do HOlpltal Executa analises para eluci-

Nova TrsHio -.Jol::9 José Arche
�� Rua Conse I heiro �� af�aJ 35 (sobrado) Caíxa Postaf.(-19 O (Curso de esnecíalizarao em dação de dillgncsticos pOrlean{)S--Edw: lVlatos
�: 7 I' EFONE N. 1,083 END. TELEGRAFICO ALL/AlvÇA. r:r orto niii:, -. t-lerminio Milef
� e rnolestias de senhoras) Rio do Sul,- Aristides Melo
� Escrítórios em Laguna e Itajaí o l\.tende na Maternidade Deseja concerta o Sã�OSé�o.i �fa Vaz
�� • até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o

I. . a�clS�_Q..G��nc�Goerrella
D Sub-Ager\tes em B(umenau e Lages • e á !aí�e- CEJnsultorio: sr. BOllzon, á rua Feli e �?Joaqulm - joao . alma
,'� • ANITA GARIBALDI, 49 �'chmidt n. 20, que será !e-, Tlluca.?�Ostldld Ramos

••O�G.eu�.'-----.__G-------_. ------------ �a��nte S..t1�feIt.,
- p !��a��?7JQ·"Ul Far�

1\/1etrtz: F�O
Filiaes em:

•
•
•

AgencBa Moderna de Pu- o

blicaçães, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente nli 112

•

" Apentes! Sub·AGant�l; e Reguladores de�!;,Yarhu�ilemettodos �ollEltadol I
I I t:� !8r�sit, fitl 1 n:�lla( e 1'f.16 pr�rwiiimia: praças estrangeirais.

Agentes em, Florianopol is :

Campos ,Lobo & Cía.

Advogados
I Accacio Mo-

Visconne de Ouro Preto

Indica:

I r». Ricardo
Gottsmann

•

te I ra tem seu escrlp-

tÓJÍo de advogada á rua

Advogado

Ex -chefe da clinics do Hcspi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter]
Especialhlla em cirurgIa

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

operações ,de plástica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das J O ás 12 e

das 15 ás J 6 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Redator-Secretario:
Oslyn Costa

Colaboração
------:....

Médicos

Dr.�Artur Pereira
'e Oliveira

Ãellnlc. médio. de crlan·
t çal e adultol

Consulta» diariamente das
4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

Mao .rá deooll1ltlo o ori�inal
I publicado OU não.

O con�(to e:tprUlo em mIl

tO de collaboraçllo, mesmo soli:
citoda, não implica em respoti

sabiliJade ou endôsso por parle
da h.edafdo.

\
\

AssJnawrM
�O 44$000
SlMESTRl! �
�IMESTRE 12$000
� 4tOoe
�M. AVULi.O $�.A'-RAZAJ',:iO $300

A colr�.., "
_ co1lf�

OI Yalo� ,..".., llOS tm-'"

nuncios e l'JIfS'l1'lttturas. devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.
....a910, Admnlltraçlo

e Oficinas

RuA CON!. MAFRA, i I
Fone, 1.656

�tlt-c8rrIlPOndente.
..otto Alegre - Dr. Ar'otíi�

Botftni
Curitiba-Petrarca Canada

R '1"'" R v:esrdêncra:
-

ua isconde
de Ouro Prelo n' 57

Dr. Carlos Corrêa

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR, ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-FIorianopohs, 10-·1 0-1936

Serraria D, Ii?;n ':-('wt

<, 5
--�-----��-----------

CDOp"� A Gazeta
rar na re;J Desportiva

As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si- A Estação de Roma 2. R.O. construção Redator-Acíoll deValcnnce!os
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- m. 25,4, kc, 11810, irradiará, econDmica
(ta do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: Figue re n se x

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- Anúncio em italiano, espa- mund ia I
i.iinação de nhól e português.

I rijs

Erripresa de Fornecimento de Lenha l\.}ar.c��.Real � �iovinezza. . .ROMA, 8 .-- o jornal «A Atendendo-se á ótima coloca-
, Nohclano em italiano, rnbuna» observa que o Duce - d di

(111 O prazer de oferecer ao distinto público consumidor I Transmissii.o da ópera .:J([aTuj declarou durante a reunião do
çao dOS f ISPbu�alndtes, no compeo-

r xcelente lenha e' t' t' d Ih
. paiei de' d R b d

'" . .
nato e ute o o corrente ano

" _ �.; 111 oros, ar IgO a me or qualidade ao
sa a e,TO o atto e a au. rmrnsteno que é necessano deixar I d d

'

, reço u'níco de C f .

ôb d
e os resu ta os as pugnas em

t t:
on erencla so re um argumen- o esta o temporario transformar-se "I " h d '

to de atualidade. em permanente, mostrando ainda due
e es se tem e��I�n a. o, l�O.

VEr�� t:� �-,:--t,.r. iE:� RS. ;0$000 A CARRADA. Concerto da pianista Giuditta que a Itaiia podia novamente e-bset Pdrever °h_ nF.antJsmo (J

no Jaca! '_:air cang'\, (Ba- . .
.

. ,
S t

.

ib
. .

em a e e aman a: Iguerense x

se da Aviação Naval)', A distinta íreguezia sera atendida com a maior
ar OrI. contn U1r com a seu devido va- r

.

IJ est 1 t I f
Noticiaria em espanl-ól e por- lar na colaboração económica. flSN·,,· .• I' d

uma grand- chácara. com
reza pe os e e ones. tu

" TI' d
os )00'0!'> l" rea iza os, o

d (
gues. a compreensão e mostra a pe- F

o
.

4 .,'

rOn1:ir, uas casas lima' 13.41 ---1300 108 M 1 R I G' I b r dos i d
iguerense CO:lSeg1liu vncnas e

grande c outra pequena) e

--- 8 arena ea e iootneeza. l�r;llZo ição
1 o� Imsostt; f -ve- 1 empate, e o lris, 4 vitorias e

C 1ger ho de f'arl.ha. Tratar á ,LORIANOP0LlS
SENHORITA! Acompanhe de. r�Guçaod E.. oCo em 2 empates.

T. ,..l t
' 6

S <\.NTA CATARlNA a Moda
outros ireitos a uaneiros. onse- I' t

-

.

r;13 lraL.Cn e, n. í •

_ ao" ...._ ....",..,._.
"

nVlc os, O campeao e o VICC-

quentemente e necessano que as
ca ã .J 19"" 5

d B I C· f d
mpe (; O� :J, prometem

cor.opran o suas o sas e mtos na outras nações açam to o o pos
-

r r h -
.

I
sivel paIa cooperar eletivamen- geaa tlzar amand

a

ta
mais

d emdPo
-

Casa. M acedon ia n e pUf!Oa a empara a es-

te

dn� I
reconstrução econormca portiva.

'"

A Casa que mais barato vende mun la. F
.

'd d r
OI convi a o para ar o.trar a

-Guarda-chuvase partida o H. Alberto Moritz,
som b r i r. has que Já têm arbiti ado com muito

critétio varios jogos do campeo-
R. N O C E T I nato d'este ano.

CONSERTO E REFORMA
Servirá como juiz da partida

CINE IMPE t{IAL, ás 7,30 entre os segundos quadros o co-

Cobrança feirt por gentis senhorinhas. Fiscalizado horas, Capa, luva e chapéu. Procura e entrega a domicilio nhecido desportista sr. Arnaldo

pelo govêrno do Estado. AMANHÃ, ás 6 e 8 horas,
F I Sant, Ana.

Não deixe.m de ir ao vispora Imperial país, nele '10
mesmo filme. One 1.34B A F. C. D. [ar-se-á rcpresen-

encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-
Rua Felipe Schmidt 11. 33 lar pelo sr. Flordoaldo No-

dade e ambiente seiéto o que muito lhe agradará
.

CINE R�X, ás 7,30 horas, CAROEAL bug').

I
O homem que nunca pecou.i ; r

t
A preliminar terá inicio ás

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 AMANHÃ, ás 2. 6,30 e 8,30 'Mra ac u� r �m 13h, 50 e o embate pnncipa
d�> Nuvembro I'

horas, Clark Gable. }:an Har:ow On tev Ideu? á� 15h, 30.

. I e �Tallace Beery em Mares da

I PELOTAS 8 _ O' d
----------

",,,,,,,,,,,,,,,,,,_.=_.��"_� _I
Chma ' Joga or

�....... "",-""-",,,,�.�.,,;����-:-�.' Ca��eal fo! visto na delegacia de EtluiiPa�ado
,

A J ..... ' .... - I I CINE ROYAL, ás 7.30 ho-I pohc�a, retIrando passaporte, que fi

'O' hBO\] Fn• 'IQ I C hb' m."f'�olegl·D §.
. ""n F'\ Ü �"D

.

mor�anopo iS ras, asados de mentira. '0 a i.ite a viaj:ir para Monte- '" � ......,.

AMANHA, ás 5, 6,3[4 e vidéu. Jos
6 "

8,30 horas, Bonita e ladina. Esse crack acabr. de receber
e ,

do Naciona! de Montevidéu uma d:3 C idade de
CINE ODEON, ás 5. 6JI� jJropc..sta de 25 contos dlt luvas Porto - Unia C!l

e .8,30 ilo.ras, Buck Jones em '])1- e oitocentos Inil réie mensais,
. v[d� de Jogo e O grande mis- proposta essa que deverá ser r..:s-

teno aereo. pondida dentro de 48 hOlas.
AMANHA, ás 6,30 e 8,30 O «Diario Popular» estam-

horas, um fil,?e de grande suce�so pa um telegrama do Vasco da
--GondoleIro da Broadway. Gama do Rio, em que êsse c'u-

serraria De!am bert be apresentou,. por intermedio
do tenente Leão. uma proposta

Custa 12$000 a carrada,
de 30 contos de luvas, por um

porém, rende muito mais.
conto de réis memais, cem mil
réis por partida ganha, cincoenta

FONE 1.100 empatada e trinta perdid:l. e 'ucacionais.

f!···ao.----------O.G----------••o••e�� �J

li M u tua I i s mo!
!.

•

•
•

G O bom Mutualismo, em que ássentam no mundo moderno as S
maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-

milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a

base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V, S., por consegueite em me-

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO' MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados I A CREDlTO MU-
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFiE
OITO MUTUO PREDIAL.

protege as classes pobres!

Custa 12[5000 a carrada,
r •

porem, rC;"(.I::.' muito r l'l,S.

FO
-

�. ",,?__ ._, rc:-.zft ,� s

\H1 ar-.. � "l � l�--��; -

Vf!j a casa sita á rua VI (()R

MEIREU�S n. 15, com

bõas acomodações par ..'. pe
quena família.
A tratar c ln: o seu pro

prieta: io fG _LuA <fIO \�/�:,;
pt IAUSEN, no Larzo 1.3 de

r·:�lÍ0 11. 7.

",endr,;-,:' ,LJ.n�é�. :,e�n mcr:�adu
\'5 ALFIdA I AKli...\ no oism-

to de l'ào Pessôa (Estreito).
Melhor ..;�: inlorrnaçõe s nesta re

, -

O?II,ao.

Casa na Praia
de Fóra

\flEN�E-'9.d:.
� uma e{ja L.ê . sa na -lI aves-

sa Harmonia, com fre nte

para o mar e ampla saia de

visitas, sala de jantar, 4 quar- ,

tos e cosinha, situada e111 um

1 erreno de 10 metros de fren
te para o mar e 24 metros

para a Travessa HarnlO!lja.

-ExplendiJa Praia pr to

([janhos de Mer -- Ne 'ocir
de Ocasúzoí Pri.!'.-os h'lúüi
cu!
Th:ATAR NA T U\VES 'A

HARMONIA N 2.
�-----------

domicilio

VEt�D.t..-E,.1-�.E_ouas_�1s�:c:. nu
dJSÍi'ltJ ,:_i:.ao fe.3snd>',
EC"r"lto ,� '1' O)rr 1 1 (n

-.
-

oJl \. L , \,.. 'J '"
J

'_ c L (_l

In<lda, ch:.CarL: IilUd3�; ('.fVI;· "

res frutíferas t t..:. Ombus á

porta e perto do quartel do �! 4. B. C. 0_.

EM FL01(:t\NOPO�IS: as �I Nua Felipe Schrrlldt
ca sas no. 3 1 e �; 5 d (j L.. rgd � ,.,.."",_.cp;n

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

General Osorio e um terreno ,�.....

;1 Avenida f...:io Branco, 1�0. Ci
��.=_.=..""m."'�QóD'_���������

90, c( 1m 18 metros de frente, III E ,. - - - �
11:1

.. TIl i\ 1< �'" r' '(:;�I� ��es�
por 30 de fundos. '� II;,Y ..... '�� - '�,JiJ'fIfi.W '!11Il� alliIllO,

NO DIST 'JTO DE SACO I �" r';'_' :;-7)�
.-----

U05 LIMõES u,na ca�.:l e {� 1b:=IJo1 iQ�� 4--RASlIO CULTURA BLUMENAU

terreno de 12 x 24.
RESERVANDO A;;'UNCIUS DE SUA CASA COMERAIAL,

Os intere� .,ados deverão
ou DOS PRODUTOS DE SUA INDlJSTRIA

entender-se COI11 o proprieta- 1500 WATTS na antena

riu. (CONTROLE A CRISTAL)
João Batóafo OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Distrito «João Pessôa.»

VENOE--SEna localidade do Saco

dos Limões, uma excc

�eni..e propriedade com .1

casa::: de rlsidencia; uma ca-

sa com negocio, fôrno de �-�-�����_.�-�._..���-::::':':�,_�...�I�••"�.D�-�_,,_�-�v�=�_..�w�.�.������.....I
pad2.ria e demais utensi!ios. IEstenso terreno contendo 8; , fi t tbôa agua, pastagens, p!an� a �e e I"!es a LI ran e
taçôes, chácaras, e abun-

dantes terras para lavoura. (.'�'....
,� �� O. IATudo por preço de ocaSIão. ' � ,.- � rJ

O mutivo da Vt nda é ter

o proprietario de ausentar-se. I
Informações com o sr. Jo

vino Marciano Car .....( .o, no

àistrito do Saco dos L mões.
----------

Dr. Miguc"?l
B(:>t3be:d

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

d<>. JJ ás 16 11 'ns

'Pela íl'flT'hi:
r I .... ( a f.l,'\ '"'-:

'

-:''2e.: j". f_c. Pint:., I_

't eldone. 159j j I
.

�...--_--�----

I.
I·

Casa de Diversões
-----------------,------

Familiares
Vis�:>ora Imperial

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPF:RIOI< AOS DAS GRANDES

C.hF-ITAIS

,I
4
�

II
:i

li

II
�
!i
i

Bre:emen�r sé:rá inaugurado nestc1 praça, ane
xo ao f Ilhar Club_;, U'Tl grJ!icle centro de diver
sõ,-s noiurnas e rliur las. e um Bar com perfeito
serv:ço d� Rcstaur .ntcj servido por gentis st:nho
r' ta�.

Irradiação de Para
Roma

Uma grande novidade para Flcrianopolis.
A

6 TRAJANO 6

CARTAZES
DO DIA

Os que C(intratarem anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50·j. sobre os

preços da tabe! a.
.

APROVElTE ESTA OPORTUNIDADE

p.R.e. 4- Radio Cuitura Blumel18U - I8LUME��AU

Em F;orianopolis é a casa onde
111als barato come-se

Gr" n-:je variedade r)os

pratos

V�site(n
�'rn "j ��;w..,,- �J�')J.

Dia
27

o governo do Estado aten

dendo que o curso normal pri
mário do Colégio «São José»,
funcionando na cidade de Por!o
União, preencheu rigorosarr entf',
todas as exigências necessarias as

E�colas Complementares, confor
me ficou verificado com a inspe
ção preliminar, resolveu epuipa
r;i-Io áqueles estabelecimentos

I ':1

J--
Prisã.o de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

laboratoiios Raul Leite Rio

,�
w.Todos, pc�is, devem cooperar pa�'a o

bem de todos

Faça a sua inscrição hoje mesmo

1$000 apenas para cada sorteio
-------0-------

V. S. "'lão deve vacilar um só inst<9nte!

VISCONDE DERUA

� '"

�<�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VICTOR BUSCH, o incan
savel presidente

•

I
•

I

a senhorinha Francisca Braga;
a galante menina Terêsinha de

Jesus, filhinha do sr. Er:co Rosa;
a exma. ST!1. Francisca Ribas;

; o sr , Teodureto Avila, do co-

OHLANDO FERNANDES I mercio local;
.

O dedicado secretário ': o sr. José Fiorenzano;

[ o jovem Francisco Eduardo
Gomes;
o jovem Jocio Caldeira;
o sr. Romeu Dias.

Recomeçou

ESSA SIMPATICA
SOCIEDADE COMEMO ..

�O IE A �ASSA�EM ALBERTOBRUGGMANN,

,'-"'1 """ , .

r-" ,-=".. tesoureirn e 11m dos sus-

tentaculos do Lira

OE UM DECENIO OE 9RI.,
L.I-I ANTE�S ATIVI OA_O�ES

e'hoje,finalmentequeoLiral �'
Nossa Vida IA G ZETA.7 enis C.{llb� comernóra o decimo

é1f!\V"fSélTlO oa sua fund ção com ;� AHIVERsARI05
um grandioso baile a realizar-se �

na «Sociedade dos Atiradores»,
á rua José Veiga. A brilhante
festa désta noite est á sendo aguar
,j .da com verdadeira anciedade

pelas fé!.Olilias pertencentes ao

n. -sso alto meio social, pois está

f,,&da ao mais franco exíto,

1\1uito j:obilo cabe aos direto
I,:;; f asóoc:ados do aristocrático

. Lirc 7 enls no lestejar, assinala
dam ate, a passagem de um de
cê uio de ati vidades SOCiaiS e

d�\)(. rtivos sem par, qUtr pela
'\ itori 1 q ue êle representa em si,
q '�r, úlais ainda, pelo. pr()gresso
qi.e essa l-rilhante associação
apresenta, atualmente, com a edi

ficação do novo e majestoso
e:lificio para a séde eúcial.

Razão porque as COmemora- invulgar brilhan'ismo.

çõcs de h�je á noite, nos salões <? ;raje exigido para a mesma é a

dos fitiradores reve5tir-se -ão de rigor ou branco.
---------------- -------- ---------------------

As fa inhas do MOINHO «jOIl\lVILLE», marcas

"CfifJZElflO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",
não temem concorrencia. Experimente-as ejião se arre-

penderá.

Sra. Teodoro Ferrari
•

v oo z o o

bombardeio
adrid

FLORIANOPOLlS, Sábado, IOde Outubro de 1936

Radio que teria sido
captado

Festeja �loje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Brau
linda dos Reis Ferrari, virtuosa
esposa do estimado cont. rrâneo
sr. Teodoro Ferrari, ptoprietario
do conceituado estabelecimento
comercial, Confeitaria Chiquinho.

A "semana" do roubo "Val'ente".IIII'
no xadrez
Sergio Gomes, natural deste

�stad<), casado, de côr parda,
fllho de Luciano Gomes, e re i
dente á rua S;lva Jardim, foi
prêso e recolhido, ôntern, éO xa
drez da Policia Central, r-o� ha
ver desrespeitado o sargento cu'

mandante da patrulha do lo'

inter-

Málaga

fAZEm rlH05 HOJE

Nomeação
Foi nomeada a complementa

ris ta Alda Sálua Gerb"r para
exercer ° cargo de professora -la
escola mixta de Encantad� no

municipio da Palhoça.
'

Quereis Ficar Rico?

Ministro do Exterior do

govêrno de Burgos

de

Ainda estão envoltos edl

denso misterio os furtos
uEtiman�ente v�Hrificados
A semana que hoje se de diversões, residiam. Es

finda foi de grande azafama se fáto, amplamente noticia
para a Policia Central, pois, do por nós, veiu, mais uma

desde[segunda-feira até ôn- vez, confirmar nossos asser

tem, no livro de partes foi tivas quando, no .ínicio da
registado uma série de rou- série de roubos ocorridos em

bos. nossa capital, dissemos que
Os «malandros» escolhe- os ladrões agiam, despreo-

ramo mesmo, os dias desta cupadamente, seguros da irn
semar.a para desenvolverem punidade.
as suas inteligentes ativida, Mas, não terminaram aí
des, roubando, ás dez ho os «trabalhos» dos gatu�os:
raso diversas casas comer- Para êles, que haviam en- O seu co rn-dais. contrado campo livre para hOs'Tadrões, uns até mas- agirem, dado a deficiencia pan e i ro e

carados, co.mo nas dnta.s ci- do nosso aparêlho policial, Antk-�gou-se
nernatograficas, aUdaclosa-1 não estava concluída a «ta- á po lieia
mente, penetraram no «Cine reía-: haviam, ainda outras Na localidad� Passo do Gado
Teátro Royal», atacando duas I «visitas» para fazer.' n� municipio de Tubarão, fe�
senhoras que, em um dos E. como pensaram azi- gisto-se, esta semana uma cêna

compartimentos daquela casa ramo • •

' b de sangue Íamentavel,
As farmacias «Moderna» Pedro Francisco Costa, por

e «Santo Agostinho» 1» questões futeis, surgidas durante
ração da cidade, for�m pelos I uma partida de IIbisca", assassi
meliantes visitadas. nou seu companheiro João Var
A policia, no entretanto gas.

reconhecendo que a sua rnis- . �pós praticar o homicidio, o

são não seria de toda cum- �fJ.mmoso, apresentou-se á poli
prida sem que conseguisse lia, levando consigo a faca com

pôr têrmo ás atividades dos que �atára o seu companheiro.
gatunos. iniciou rigorosas in. .

FOI aberto inquerito a respeito.
vestigações, dentro do que
lhe fui possível realizar.
Assim é que, os lugares

mais aíestados do centro da
cidade fôram visitados, pe
los comissários que, mercê
dos seus esforços, não logra-

Sezões? Pilulas Medeiros. Para o Rio de Janeiro viajou,
ram êxito.

Em todas as farmacias edro" ôntem, o sr. Francisco OrilIo, E, esta madrugada, o co-

ganas. funcionaria consular. missaria Oscar .P.creira, de COMPRAE BILHETES LOTERI.
----- ------------ serviço na Policia Central, COS NO Salão COMERCIALTENERIFFE, 9-Anuncia o Radio Clube de reneriffe, prendeu um «malandro». .

em comunicado das 23 horas: Rubens Medeiros, de côr Rua Co��:lhelro Mafra N. 9

«Recomeçou o bombardeio de Madrid. Mais 50.000 pro" parda, natural do Estado do (EdlhclO do Mercado)
clamações, incitando o governo e a populaçãO a se renderem, foram P�raná, f(�i «engaiolado», vão naquele Estado...»
lançadas sobre a capital. Um petardo caíu sobre uma fabricil de a�lm de ser mt�rrog?do, pois Rubens é «malandro» es.
material de guerra, inctndiando-a. A estrada de ferro foi cortada nao tem resldencIa certa, colado. . .

pelo bombardeio. Algumas pontes, quaIteis e obras de fOItificação nem profissão e nem tão .Hoje, pela manhã, Rubens
foram de�truídas. O governo de Madrid, em seguida a sucessivos pouco sabe de onde é na· fOI ouvido na Policia, pelo
h:>mbardeios dos aerodromos de Getafe e Quatro Vientos, resol" tural. ..

.. '. dele�ado da capital.
veu enviar os 18 aviões que lhe restavam nesses aerodromos, na InterrogaaAv pela nossa :e· Disse o meliantE', não que�
pro�incia d� Caltha�ema, a? ae�odromo d_: Los Alcaz�res. A portagem. sobre a maneira rer permanecer em Floriano.
partir de hOj,e, os ,a�lões nacI�nahstas poderao ,bombard�ar, md,epen como. velU parar em Santa P?)is, pois deseja ser recam
dente de aVIso pcevw, os navIOs governamentais Valencia. Alicante CatarIna, respondeu, entre blado para o' seu Estado
e Barcelona foram tambem bombardeadas hoje.»' risadinhas sarcasticas. que E com a prisão dA�

BURGOS, 9-A Junta ?e Defesa. Nacional de Burgos «viér� tentar ? sórte, por «ma'landro», sôbre querne rS:
deu hoje á publicidade um comui1lc�do conf�rmando qu� as forças que fora despedld.o do emo cáem suspeitas, paréce findar
insurréctas capturaram, ha alguns dias, a cIdade de Slguenza. prego, em uma mma de car- se a «semana» do roubo..•

quarto.
Sergio. c.ue é «habituée» do

xadrez da Policia, têm um bom
coração. Mas... quando ingére
qualquer quantidade de alcoo'
fica um tanto «valiente»...

'

MatouOUTR05 PARTEm

Em onibus da Auto Viação
Catarinense seguiram para o nor

te do Estado; Freya Fritsch, Frall"
cisco Lima, A. Duarte Silva,
Elsa Rehume, Antonia Gautoaria
José Ramos Padre Linatz e /iu'
gusto Breriot.

CHE6Am Ut-I5

De Laguna chegaram ontem:
Paulo Lucena e senhora, Wes-
tpal e Nilton, Biron de Oliveira, Dr. Abeytard Gomes
Amilcar Pitgliani, Elias Castilhos V··" S- P

h F
.

F' F iajou, ontem, para ao au-
e sen ora, ntz reitag, ran-

I d Ab I d P
.

G
G d R S h

.

h . o, o r. ey ar ereira 0-

anzo, r. • c rmt ausen e t 'bl' d
senhora, Valdir Westphal, Ade- �esi

2' promotor pu iCO a ca-

mar Speck, Gasparino C. Bitten- pita.

court, João C. da Rosa, Berto"
lino Rocha e Alvina Garcia.

LANES, 9 - Foram interceptadas uma mensagem do Em companhia de sua exma.

general Araada, dirigidas aos chefes .dos quartais gene�ais de La PEL05 CLUBE5
esposa, viajou, ôntem, para Cu-

Corunha, e ValIadolid solicitando relorços urgentemente. Clube 1{ecreativo 3 de Maío ritíba, o dr. Ivo Picoli, engenhei-
O general Aranda confirma que se veTá na obrigação de roo

abandonar as posições do, VentavielIes, Abuliz e La CIUZ, acres- R-:!aliza-se hoje, animada soi-

centando que dispõe de poucas forças com que resistir. rée dansante o simpatico Clube Com destino á Capital Fede

Recrel\tivo 3 de tMaio. á rua ral seguiu, ôntem, a exma. sra

Conselheiro Mafra. d. Marieta Fragoso.

SEVILl IA, 9 .- Durante o dia de hoje as forças aéreas

nacionalistas bombardearam Málaga onde causaram importantes es

tragos.

Material bélico (iestinado a

�VJadrid

CID�DE DC> MEXICO, 9 - Informa o jornal católico

Hon;em Livre, com segurança r que no porto de Sant:l Cruz um

carregamento de 10.000 fuzis, polvo!a branr:a para munições e

carne sêca aguarda a chega.:Ja de um vapor espanhó1, sexta-feira afim

de ser embarcado com destino á Espanha.

VARSOVIA, 9 _- O minis�ro da Espanha em Varso
vi", sr. Fra'lciscú Senat y Bonastre, que foi nomeado ministro de

l:.stralljelTos do govriho de Burgos. deverá partir hoje, êlfim de as·

sumir o seu nevo post(, .

.

" �,t.

�"�;�.

Dr. Ivo PicoU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




