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"O gal. Flôres da Cunha
Lei de Segurança Nacional,

reune corpos provIsorios sem permis
são do govêrno federal"--declara
putado situacionista gaúcho ceI.
min Vargas.
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Em c onsequencia dos acontecimentos provocados pela elei-l
çi;o do sr. Alexandre Rosa para 20 vice-presidente da Assembléia
Legislativa, foi de grande espectativa o dia de ôntern, movimen
tando-se os meios politico') e sucedendo-se as conferencias.

está incurso
FJorquena

o de
Benji3-

eal. Flôres da Cunha

A renúncia' dos secretários da oposição
'\1'0% 00 povo Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ...JAIRO CALQLADO
A ansiedade era geral, sobretudo, não só nos circules po

liticos como entre toda a população, em torno do modus-vivendi
riograndenfie que desde a vespera se anunciára ia ser extinto com

a renúncia dos srs, Raul Pila e Lindolfc Calor.
Os secre tários da Agricultura e Fazenda avistaram-se ôn

tem, demoradamente, na residem Íl deste, e deliberaram, de fáto
solicitar demissão cios seus cargos, o que comunicaram, ôntem rnes

mo, verbalmente, ao sr. Darcí Azambuja, presidente do Secre
tariado.

Já foram redigidas as cartas em que pedem exon-ração
mas ficou resolvido que só seriam entregues após urna conferen
cia telegrafica com os proceres [renteunistas que se encontram na

representação federal.

ANO Florianópolis, Sabado, 17 de Outubro de 1936 INUMEHO 605
�-------

-Nós continuamos dentro do Partido Republicano Libe-

E X 'O N E R
I'"

D Oral embora não aceitemos a orientação da sua chefia. Defende- • " "ii • "

mos o seu programa e os seus pnncrpios.
Os que não concordam com as imposições da chefia parti

daria são, contudo. representantes legitimas do Partido e não estão

sozinhos."

lJma nota de "A Federação"

o juiz de
Jaraguá

Direito de

SR. LINDOLFO COLOR

PORTO ALEGRE, 17- «O Diario de Noticia», de

hoje, publica a seguinte sensacional entrevista:
«Procuramos ôntern ouvir o deputado Benjamin Vargas a

proposito da situação politica criada pela última eleição na As
sembléia. O representante liberal, atendendo-nos amavelmente, de
clarou-nos que já concêdera uma entrevista a um dos nossos co

legas vespertinos mas nos autorizava a divugar o que então dis
séra expressando os seus pontos de vista.

Foram as seguintes as suas declarações:
«Não sei a opinião dos outros deputados-começou. Acre

dito que êles dev�m fica� ?entro do partido, sem abrir cisão. V0-'tei contra o candldato oficial para preencher um cargo vago na

Mesa da Assembléia porque não podíamos aceitar uma imposição.
Isso foi um estado de coisas que vinha calando no animo

da bancada e agora explodiu. De hl\ muito que não se consultava
a bancada para coisa alguma. As decisões vinham da chefia já re

solvidas e nós só tínhamos que dizer AmeTZ! Agora, porém, os de"

putados resolveram se insurgir contra semelhante estado de coisas.
Os outros colegas propuzeram ao chefe do partido que a

questão ficasse aberta. O chefe. no entanto, declarou que iria com

o sr. A. J. Rener mesmo para a derrota. Mas, o meu caso é es

pecial. Eu não aceito mais a chefia do general Flôres da Cunha.
Si quizer pode até registrar isto: o general Flôres da Cunha está
incurso na Lei de Segurança Nacional, porque reune corpos provi
sorios sem permissão do governo federal. Si o chefe do executivo
nacíonal não está a�ndo como devia é porque não deseja pertur
bar a vida do Rio Grande. Com que finalidade o g.Jvemo do Es
tado reunia e continúa reunindo gente? Para construir estrada? Mas
isso é uma fôrma muito infantil de mascarar situações iníludiveis: a

cousciencis popular sabe o destino que se pretende dar a êsse mo-
, vimento de forças. n

'Concluindo. disse, o sr, Benjamin Vargas:

P. ALEGRE, 17-A «A Federação», orgão oficial

1 do P.R.L, a propo-ito d03 últimos acontecimentos politicas, pu-
blicou, em sua edição de ôntem, a seguinte nota:

"Em face dos últimos acontecimentos políticos, o eminente

general Flôres da Cunha, presiden.e da Comj�são Central do P.
R. L., convocou os membros componentes dessa entidade política
para uma reunião segunda-feira próxima.

Por essa ocasião serão ventilados assuntos que interessam
á economia interna do Partido e que estão exigindo solução ime
diata.

Os atuais membros efetivos da Comissão Centra], todos
êles já convocados, são os seguintes: dr. Augusto Simões Lopes,
major Alberto Bins, general José Àntonío Neto, coronel Vitor Du- RIO, 16 - O Supremo Tri
moncel, dr. Protasio Vargas, coronel Teobaldo Fleck, coronel Fran", bunal Eleitoral julgou o habeas
cisco Flores da Cunha, coronel Vazulmiro Dutra, coronel Quim corpus impetrado pelo tenente

Cesar, dr. Frederico Dahne, coronel Miguel Maratore e coronel An- Benjamim Simon, vereador eleito
tonio Soares de Barros. pelo municipio de Itú, em São

O preclaro general Flôres da Cunha subordinou á delibe- Paulo, afim de tomar posse de
ração dessa próxima assembléia a atitude a ser assumida pelo P.R. seu cargo, por não querer o mi
L. em face daqueles acontecimentos. nistro da Guerra agrega-lo, por

Fiéis i disciplina partidaria que tem invariavelmente nortea- considerar aquele cargo incompa
do a orientação deste jornal, aguardamos a decisão do orgão supre" tive} com o oficialato.
mo de nosso Partido, evitando assim qualquer comenta rio que pudes" O sr. Plinio Casado suscitou
se antecipar um julgamento que só a êle deve caber.» a preliminar que o caso não com-

-0- petia á Justiça Eleitoral, uma vez

PORTO Al.EGRE, 17 -Pelo avião da carreira da Con- que o tenente Simon já [ôra elei
dor chegarão amanhã aqui os srs. João Carlos l\1achado, lider gaú- to e sua eleição lôra reconhecida
cho e os senadores Francisro Flôres da Cunha e Simões Lopes. pela Câmara Municipal de Itú.

O sr. Laudo de Camargo con

testou êsse ponto de vista, pois
as informações do ministro da
Guerra, no caso, eram sôbre a

incompatibilidade
Assim, o Tribunal

.

deveria to

-nar conhecimento do pedido.
Caindo a preliminar. o sr. Pli"

nio Casado denega, visto que no

estado de guerra compete ao mi
nistro da Guerra indicar onde de
vem permanecer os militares.

1 odas os seus colégas o acom

panham no indeferimento do ha ..

beas-corpus.

o sr. governador do Estado assinou áto exoneran

do, a pedido, o sr. dr. Machado Rios. do cargo de juiz de
Direito de ]araguá.

.

Reufiíram-se os

dentes
------------------------------------------------

A' 'noite de ôntem

nidos na residencia
Loureiro da Silva os seus

que divergiram. na Assembléia,
orientação da chefia do P. R.
relativa á eleição do 20. vice-presi-
dente da Casa.

Os militares Cindiu-se
não pod..em o partido si ..

tuacionista
sej-glpanoexercer car

gos politicas
durante o es
do de guerra

RIO, 16--Foi noticiado aqui
que o sr. Manuel Rollemberg,
p�esider.te da- Legislativa de Ser"
gl�e renunciou o seu posto, irre
vogav-lmente, retirando-se do re

cinto da Assembléia.
A renuncia importa em cisão

da União Republicana, partido
situacionista, do qual é presidente
o senador Augusto Leite, prime
do sr. Rollemberg, a quem hipo
tecará solidariedade.

"Eu não aceito mais a

chefia do general FI
I es da Cunha" .. - diz
deputado Benjamin

Vargas

As esquerlf1
das vencem

O pleit"

Atacando os deputados liberais
dissidentes

LIMA, Pelú, 16-De con

formidade com a última conta"

gem, de votos das eleições gerais
realizadas domingo último, verih
ca-se, desde já sue a vitória es"

tá fortemente inclinada para os

partides da esquerda.

t>

PORTO ALEGRE-17-0 cel. Quim Cesar,prestígioso
politico situacionista, referindo-se sôbre a entrevista do deputado
Benjamim Vargag, disse que o «gal. Flores não foi responsabilizado
em 1932, quando reuniu dezenas de corpos provisorios, afim de de
fender o atual Chefe da Nação, cuja autoridade então periclitava».

Falando a respeito da atitude dos deputados liberais dissiden
tes disse:

-«Se aquele áto foi praticado intencionalmente, não lhe
encontro qualificativo_ Não é próprio da dignidade tradicional do

gaúchol Creio mesmo que êsses parlamentares não mediram a ex

tensão do seu áto, nem as consequencias que dêle poderão advir.
Custa-me a crê r que moços inteligentes e ciosos de s�rem

filhos de uma terra leal como a nossa [ôssem quebrar essa tradição,
em circunstancias tão humilhantes para êles preconcebidamente.»

o seuao
seu dana

Ha dias, o sr, Simão Gonsa
ga, ao saír de uma sessão do
Cine Imperial, foi furtado em um

relogio marca «Cima'>, apresen
tando, á Policia Central, queixa.

Em diligencias efetuadas, a
I' ,

poucia consegue «descobcir» o

paradeiro do relogio: fôra empe
nhado, por 40$000, ao sr. Vi
cente Pascoal, comerciante nesta
praça, o qual informou desco
nhecer a pessoa que o confiou.
O referido relogio foi restituí

do ao respectivQ dono.

Egreja
Ortodoxa

Solicitou dem íssão
POF\TO AL!.GRE-17-o deputado liberal Coelho de

Souza solicitou demissão do cargo que ocupava na Comissão Dire
tora do Partido Republicano Liberal.

Contínua na 6a. página

o monsenhor ortodoxo Arquin
dedntes Domiani, celebrará. ama"

nhã, ás 8 hores, á rua Alvaro de
Carvalho, 4. u'a missa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ofensiva contra a capital será
deada com caracter de assalto.

deser,ca ..
'

LONDRES, 16 - Mensagensradíotelegralícas emiti- Luxo na cidade, metralha e
Expostasdas do posto de Sevilha anunciam que prosseguiu hoje a frio nOI "front" ...investida sobre Madrid.
novas in-Numa frente de 30 milhas. e valendo-se da melhoria BARCELONA, 16-0 sr. Luiz Companys, presidentedo tempo, os nacionalistas conseguiram. avançar conside- da Oeneralidad, declarou ter observado que civis mili· vasões! A exportação por portos dera�elm�nte, tendo com.o b.ase ?an Martm, te�do ocupado cianos vestiam excelentes capas im�ermiaveis, acrescen- proce?encia e a importação. pora !ocahda.de de, Chaplneria, situada a 25 milhas de Ma- tando que se deve pensar nas necessidades dos que lutam BRU�ELLAS-16- -Os �ir. alfandegas e postos aduaneiros,drid, em hnha reta.

.
na frente, para que lhe sejam enviadas capas semelhantes. �ulos pohh�OS comenta� com VIVO

no primeiro semestre do correnteAs �olunas do cor?nel Vague e do coron�1 .CasteJon Espera que o público colabore corn'[as autoridades no sen- mter�sse o Imp�rta�te discurso pro- ano, foram divulgados pela Dire-tambem tiveram notaveís progressos, tendo a última ocu- tido de realizar esta obra patriótica. nunciado em reumao do conselho toria de E�tatística Econamica epado Naval dei Rey. de ministros pelo rei Leopoldo e Financeira.O coluna comandada pelo coronel Delgado encontrou L h dom IIIC 1-11-O no qual o soberano alude ás leis Por estados o movimento foigrande resístencía em seu progresso, e, á ultima hora, es- en a a militares concluindo pela necessi- o seguinte:tava empenhada em violenta batalha contra os milicianos
_ d��e de ser !e�orçada � situação São [)aulo: exportação.de Madnd. militar da Belglca. A Impressão 1.072,589 contos, importaçãoOs fatos que assim se descrevem parecem significar As Serrarias Serratine, Amo Brincas e Garcia si- predominante é que as declarações 837.700 contos. Saldo: 249.889que teve inicio a anunciada avançada decisiva das tropas tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- do rei dos belgas constituem acen- contos. Distrito Federal: exportanacionalistas sobre Madrid. cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- tua da modificação diplomatica do ção 183.774 contos, importação

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- estatuto internacional do país. O 809.207 contos,Deficit; 625.4}3
I minação de soberano observou que a reocu- contos. Rio Grande do Sul: ex

pação da Rhenania colocára de portação 170.447 contos, impor-BURGOS, 16 - Com a tomada, ôntem á tarde, de Empresa de Fornecimento de Lenha, novo a Belgica na situação inter- tação 170.447 contos, i-ncerta-Aldea dei Fresno as f d b Id h bli id nacional anterior á guerra e acres- - 112 456 t S Id .�' . �

,
.
orças avanç� as :e e es c egaram tem o prazer de oferecer ao distinto pú ICO consumi ar çao, . con os. à J.á distancia de '5 milhas de Madrid apos um combate em .

d Ih lid d centou que este país cumpria a sua 57.991 contos. B:iÍa: exportação•

t:.

f .'.. excelente lenha em tóros, artigo a me ar qua I a e ao
missão na defesa do �eu territorio 9que os govermstas sorrerarn mais de 150 baixas e abano

preço único de 109.48 contos, importação . ..danaram duas metralhadoras e grande cópia de munição. sem conservar alianças que pode- 42.261 contos. Saldo: 67.228A tomada de Aldea dei Fresno, que se acha situada RS. 12$000 A CARRADA. riam prlecipitá-Io ntumadguerra.Jul- contos. Pernambuco: exportaçãoentre Sant Martin dei VaI de Iglezias e Naval Carnero, ga-se icito cone uir aí que a 97.465 contos, importação .. ,.representa a maior aproximação alcançada até agora pe-
A distinta freguezia será atendida com a maior Belgica não quer mais manter o 96.125 contos: Saldo: 1.340 con-los nacionalistas sobre a capital espanhóla, e foi por uma presteza pelos telefones.

1088
acordo militar franco-belga. ros,

pequena estrada de ferro ligada á San Martin que as for- 1341 1300 Unem-se as
Ceará: exportação 80.83.2l:on-

ças insurrectas avançaram. portação 20.256 contos. Saldo:Os legalistas fugiram em direção á Naval Carnero, FLORIANOPoLIS SANTA CATARINA in imigas 60.j76 contos. Esp.rito Santo:sendo tambem perseguidos ao longo da estrada de Santa expor�ação 65.321 contos iro-Cruz

M E N O I � A portação 2.156 contos. Saldo:'0 bombardeio aéreo continúa intenso ao sul, até a • . II �. O tenen te-n0- 63.165 contos. Paraná: expor-localidade de Mocejan, sendo essa medida destinada a l
-

rone I Maga - tação 62.972 contos, importaçà Ievitar o reíorçamento ?as linha� gover�is!as situadas

aoj'E\ I E�ANTE Ihaes Barata 23.217 contos. Saldo: 36,655norte, onde os nacionalístas estao centralizando as suas
'_ '-BJ' que.... a desti- contos. ,Fará: exportação 56.473forças avançadas para o ataque sobre Madrid. --

tuiçao da me- contos, rmportação 15.668 con-

d de Uns belos d A tos. Saldo: 40.805 contos, Ma�[ovem e ona sa a ssem- hão: t
- 52954b I '

. ran <t�. expor açao. con-

01hos negros, Anan isia crea.
ela tos, Importação 7.331 contos.
-- Saldo: 45.653 contos. Amazonas:

ra a terapeutica financeira BELEM-16-0s jornais no- exportação, 40.953 contos, im-
ticiam que o tenente-coronel \1a- portação 5.448 contos Saldo:RlO, 16 - O cavalheiro verba «extra orçarnentaria», Ih B d.

d t
.

t ga ães arata en ereçou um ca- 35 505 contos Paraíba'exportaperdoe que eu lhe fale sem que vanava e cen o e vln e b
'.

.
.

conhecel-o. Mas ... as circuns- a cento e sessenta mil réis, og�am�. ados seuds r�pr.e�ent�ntes ção 38.077 contos, importação
di A 't' t aqtn exigin o a estitmção une- 16.9 J 4 contos Rio Grande donero. tancias obrigam-me a tanto... por lado .rtecel �l IméPor a- diata da mesa da Assembléia Le- Norte: exporta�ão 28 582 con-Nesta altura, estão os nacionais a 50 quilómetros da Fui abandonada pelo meu va em ezotto mi r IS, ou .

I
.

d d' . . .
.

it I t di A
" gls ativa, sen o a exigencra cien- tos. Saldo: 20515 contos San-capi a . marido, um homem sem no- an es, como izra namsra., tificado o governador Malcher C'.' _ I'Essa operação foi efetuada por forças combinadas ção do cumprimento do de- mas as pessoas a quem ela A lead ran a da bancada· o. ta at�nna. ex�ortaçao 8.137

de artilharia e infantaria, ao longo do ramal da via ferrea ver para com a famiJia, en- recorria davam sempre vinte. vernista :agaçc')m a renuncia gdo SOI�o�, 1��()5ttçao 15.06�lonto5.de VaI de Iglesías e Madrid e Alinda. fim, sem escrupulos... Iníelí- Tais fátos chegaram ao co-
sr So�za Castro ue discordou

a o.
_. contos! ago.as:,!,odos _os exércitos, das frentes norte, oéste e sul de cidades da vida conjugal... nhecimento do d.e�egado Jaí- d� assinatura do' a�ôrdo politico export�çao 7 !�tR9 contos' ldm:Madrid, �stao agora sob o comando do general Mola, Fiquei sem amparo, eu e uma me Praça, que dlr:ge a cam- oscila entre o sr. Franco Maftire� portaçao. contos. a .0.que seguira o plano do general Franco, comandante em filhinha, que, por sinál, se panha de repressao á men-

e o deputado Souza Filho sendo �143 cdntos'R.RI) de Janelr\}
chefe dos exércitos nacionalistas. encontra doente. Como vê o dicancia, por intermedio de

t é d di d' . ngra os =» exporração
O tão esperado a�aque a Madrid será provavelm�nte senhor, eu não sou um� crea- um funcio�ario dalfir�a Ra- d�ese�ador Âl:elgChe;��:t.!sslmo 11.729�,Otdto.sr 447Staçào 7.23 (.desencadeado logo apos a tomada de Naval Carnero; Isto

I
tura feia, sei disso, pOIS te- mos Sobrmho, e a Jovem e O s lador Conducú via' ará de

contos. é1. o.. _contos Maé,. logo que as forças da �rente oéste tenham galgéldo in- nho espelho em casa. Podia elegante pedinte foi detida
avião n:1 próximo domingol. I foj"!,

to Gro�so. �x�or�Ç675 8.207
teuamente O planalto madrIleno. perfeita!llente dar um mão ontem, á tarõe, elevada para 'do" v r d conto�, '4Im5P3°2rtaçao. con.tos,A

-

t'
- A •

f' d di' d T' na resl cnCla ao go e na or, com Saldo contos Sergipe'S operaçoes a ualS nao tem propnamente o Im e passo... E, no entanto, tenho a e egacla . a praça Ira-
a rr.axima solenidade será ratifica- . � _. I 781

.

_.

.

marchar sobre Madrid, mas ocupar posições de onde a sempre me mantido dentro dentes, onde confessou a da 'elo. residentes dos artidos ex�or aç29·, conto�, Impor-
ofensiva �será, depois, desencadeada, com o caracter de dos preceitos da moral. ��r sua fraqueza.... Mais tar?e Lib�ral -/ União Populata con- �;;:!�. I contos. Saldo: 490
assalto.

. , o • ••

isso sou forçada a me sUJel- era posta em hb�rdade, sam- venção politica que visa apoiar o
• Entrementes,. contm,ua a abvldadz naclOnahsta nas tar a certas humilhações. A� do em c�rr:pan�!a dq estu-

sr. José Malcher.frentes das Astunas e Blscaya. qui está uma receita para &dnte RUI de Sa, que aguar-A libertação de Oviedo é aguardada para o fim da minha filhinha. Importa em dava num taxi. O delegado
semana. dezoito mil réis ...-quem as-I soube disso e não quís per-

-0- ,sim falava era e jovem Ana- der a oportunidade ue conhe� SENHORITA I AcompanheVIGO, 16-Verificou-se ôntem o Conselho dr. Ouer· nisia Prata, moradora á rua ceI-o pessoalmente. Mandou a Moda
r� Sumarissimo a que responderam os civis Florencio Frei- Monte Alegra, 11, sempre chamal-o á sua presença e

comprando suas Bolsas e Cintos nana, JOSé Alejo e José Araujo Perez, acusad,)s de rebelião que abordova qualquer ca- deu lhe uns conselhos.
e par:! os quais o promotor pediu a aplicação de pena valheiro na via pública, nos
de morte. recantos mais ou menos dis.

A sentença, porém, só será dada a publico depois eretos. Assim, conseguia a
de aprovada pela autoridade juridico-militar de Burgos. encantadora pequena uma

a o INTERCAMBIO POR

ESTADOS

A 25 mUhas de Madrid?

Mola dirige as operações
contra Madrid

BURGOS, 16-As forças nacionais em operações na
frente oéste da provincia de Madrid ocuparam a vila de
Aldea dei Fresno, situada na embocadura do riacho AI
berche, a meio caminho entre VaI de Iglesias e Naval Car-

Senhora, não esc.Jlha: Peça
.

d' rerm "'nto M.... A Casa que mais barato vende
mie latamente: li> U

deirol. 6 TRAJANO 6

Serraria Delami>ert
Custa 12$000 a carrada

, ,

porem, rende mLlito mais.
FONE •.100

Casa. Macedonia

E"Xonéração
f oi exonerado, a pedido On

vaido Ferreira de Albuquergu{' do
calgo de adjunto do Promotor
Público da comarca de Curítiba-
nos.
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Seoção de
FAZENDAS: '

Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternoe FERRAGENS: MACHINAS:
Modns e Algodões Machinas de benerlcíar �deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: .M«thinas para officfrifs Irechanica�
Tapetes e trilhos Clmento-ferro em barras. ferragins para porfas Machinas para Jaoeíros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: aados,
Sêdas Canos. galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, rV1.oto ;,t�s

LI em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-�alhe- electricos
'labonetes e Perfumarias res Material em geral para tra�is3i)es� r.o-,
,\k.olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras I'Il'allCâEJS, cerreías de couro e NIna
�as e Cortinados fintas a oleo e esmaltes J1eo8 é graxas fubrífiéatTtes
tOfllhas e guarda-napos .. Arame de ferro - téles para todoc os finl AUlomoveis e, Caminhões FORD P eças, qcces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chírnícos e pharmaceutlcos soríos, serviço mechanico

�. Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �
� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaei e extrangelras Material electrico em geral �

ErT.lpreza Nacional de I'-Iave�açêo "Ho,e_poke"--v8Pa0ree "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
Fabrica de Pontas "Rita Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �
� �
.�g�VAYAV���������tI����V�VâVÀ��.

�••••·---.--••••��.A Gazeta

:_::: Dr. Renato=
_Barbosa:::::

•��ii.�·-- ...._.��.�_:.NI'f-.!-�.:..."••�. ADVOGADO

I,•••••••••-----. ._,'.......1.
Rua Trajano, 2 r,(sob.)

.. \
Fone 1325-Ateride che-

I! Companhia "Aliança da Bahía"l ,......._mad_osp_ar_a_oin_terior.
• •
.. FUN' EM A Dr. Aderbal R.
� , I:)ADA 1870 • da Silva
.,

S
•

J\dvogado• eguros Terrestes e Marítimos e
"I • Rua Cons. Mafra. 10 (sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil. Fones 1631 p.

1290---,...1• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
•

• RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717,044:063$157
SINISTROS PAGOS EMtlI9:�5 4.280:552$970

Partos - Molestias de JoinVne-Xavu�i Schenk
Senhoras e Curso de esp'cialinção em Lages-Hossanah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no Lab, de Laguna-Fr�;:ciseo Chagas Ma-Saude PúLlica do Rio de C�l<iL.
., Diretor da Maternldade� Janeiro Mafra -Pc&;.1[Jilio Claudio
" Medico do HOlpltal Executa analises para eluci-

Nova Tre.,]c -j"l:,o José Arche
• Rua Consel heiro Mafra, :35 (sobrado) Cajxa Postal. 19 • (C d

'

I' dação de diagnostico, Orleans--Edu..:; Tv1atos
S;:� � urso e especta izacão em P t lJ

'-

�, TE! EFONE N. 1,083 END. TELEGRAFllO ALLIA!v{ A �
� or O mao- t�erminio Miles� molestias de senhoras) R' d S 1 \

GN U 10 O U �:"\(;stides Melo
., Escritórios e[rn Laguna e Itajaí e Atende na Maternidade Deseja concerta o SãoJosé�OSt Cm'a Vaz
• G até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o

I. FranCiS�O-G�a:flcr:, Goerre9ea• .Sub-Agentes enC'" Blumenau e Lages • e á !aíce- C'lnsultorio: sr. Bouzon, á rua Feli e S��JoaqUlm �

Joao alma
/G, • ANITA GARIBALDI, 49 �'chmidt n, 20, que será Íe- TIJuca�--05vc.ild :lamos

'1J!"Sl��:::--------_-_---__--G_-----O.""'''. .......... Jla.-eme atsfé.
P ,iubarao--j-oÍll')ul far�

Fo rrn ídave iS lortelol proprlol, Irei vezes
por lamana, Iodas as sagun
dai, 'ler981 a IIx'al-falras,

Extração com globos da cr'slal.

A m SI À,I. rt� "lU. li honlltldada, pois, OI sor·

lelul iio pr..�ncladol pelo povo.

-.. ;... --..........._------------=--_ ........._ --- __--------

"

• A�entes! Sub-Agent.. "' a ! "aguladores da�Avarla'llem� todol :oslEltadol I';0 Brasil, no Uruguai anal prlnclpí lis= praçal "1rangelral.

A.gentes em Ftorlarropol is:

Campos Lobo & Cía.

Aavogados
I Accacio Mo-

n. 70. - Phone- 1277.

Caix; Postal, 110. _j

�.. � '':7"' J/'� ',--...-' ", �j:!'::" t" r"" .�

Indica:

IDr .. Ricardo
Gottsrnann

.�.
. _."

. ..,.._�
.

Ao GAZE-:r�
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Sacralarlo:

Oslyn Costa

Colaboração.
�

»

•

rei ra tem seu escrip-

tório de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

I Dr. Padro da Moura Farra

1

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

Erwin Kreuter)

I E.peciaIl8�a em cIrurgIa
geral

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

operações de plastiea

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N, J e das J 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

Nao será devolvido o original
I publicado ou ndo.

O con�ito expre!$O em arti

go de collaboração, mesmo soli

citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redaçdo.

Assinatu ras

lo
44$000

MESTRt! 24$000
IMESTRE 12$000

AtES 4$OO�
�lJM. AVULSO $200
A'tRAZADO $30()

A COI respondencia, bem como

0$ valores relatives aos cm

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

Rldaçio, Admnlstraçia
• Oflclnaa

RUA CONS. MAFRA, 51
Fone, 1.656

A.entll--corr••pondenle.
Pari> Alegre - Dr. AI'roni6

BoUini
Curitiba-Petrarca Callado

"
•
fi
•
O

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraão

Telephone n' 1548 I

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4.raranguá-Jaime Wendhau�eb
Anitapolis-Anibal Paes
.t\nge1ina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canolnhas-Pcdro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alves

Caminha

r Dr.Artur Pereira
;1 e Oliveira
...

�Cllnlca médica 'da crlan-

� çal e adultol

Comulta« diariamente das
�. 4- horas em diante

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Médicos

R�,ic1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES'

,. ............�_...

Dr. Carlos Corrêa
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OLIVERA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

"

I,," __

producção
. portação da

Orgão official pará �o con

trole da e 'ex-

li
'I

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UMA PETIÇÃO ('URI<)S/\
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VIOLINO

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

Vetldo..!-se uma bem montado
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informaçõeõ nesta re

dação.
, ENI:>E--SEV no local Caiacanga, (Ba.

se da Aviação Naval),
uma grande chacara, com

pomar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

engenho de farinha. Tratar á
rua Tiradentes n. 16.

rio.

Gfi��®tta
Desportiva

EXPORTAÇÃO DE LARANJAS

União Beneflciente
dos Chauffeurs da
Santa Catarina

E:.:* Recentemente, em S. Paulo,
� uma menor, procurando o sedu-

PAU d' 25 d tor, alvejou-o a tiros de revel- Redator-âeten de Vasc"m:elo9S. LO, 15-No la e agosto deste ano foi per-
ver, matando-o. A tragedia não

pretado um barbaro crime em Presidente Altino, no Estado de é original. Mas, em torno do fá-
São Paulo. Ito surge uma questão curiosa, e-

Apareceu alí morta a poloneza Terêsa Sberovitch que ti- vantada pelo advogado da crimi-
nha o carpo :�erto a golpes de machadinha: nos". o qual endereçou ao juizA vítima possuía alguns recursos e isto deu causa ao Jatro-

t t ti -

sencornpeten e uma pe içao, no -

Afim de [icar, delimtivamen-
cmlO.

, . . . . . .
. . tido de serem

.

responsabilisaàos t
.

d d d U'_A policia de São Paulo InICIOU diligencias para descobrir "

t'
.

e, orgamzac o o nua ro o mao

. , , ., .

lOS
jornais que no icraram o acon- dos Chaulíeurs Sport Club, qveos autores do barbara cnrne apuran.:lO serem os individues Ameri teci t di 1 d m ra

, S .

'E
ecirnen o, ivuigan o-ne e deverá enlrentar o Campinas,

C? More�ra da d�a., Damião Antonoci e' duardo Costa. que fu- possivel ser de outro modo -o do Munici ,l0 de São José, no

giram apos o. MSaSSlnlO.

G I _

no ......e d'" acusada.. f
'

J I" hd d O
UJ v estiva que se rea izara aman .1,Pe 1 a sua captura a ....

a seccao de Segurança E por que o requerimento do
no campo (b Independencia, sãoPes601l1. depois �e persistentes investigações prendeu todos três que advogado? Por haver um dispo- convidados 03 jogadores abaixo,confessaram o cnme de, que são .acusados.

_
sitivo, no Codigo de Mcnor�s, a comparecerem hoje, ás 19 ho-Ontem foram eles remetidos para Sao Paulo, onde terão
que proíbe a divulgação de no- 'd 'R S ld I)

. "

. ras, na se e a ua a annade responc er por S(U cnme.
mes de menores quando prota- M

'

h 2 ( b]:, ann o n. , so .

gonistas em casos delituosos. A Julio Ros3-João NapoL,ào-
iniciativa é interessante e como Mansur _ Otávio Cardoso T.
caso julgado, talvez prestigiasse (Tico)-Procopio-Luiz Barbi- /
o alca�ce visado .pelas intençõ�s (Periquito)-Kowalski _ '-\IIalter

A Estação de Roma 2. R.O. do legislador. Nmguem negaria Artmann-Vitor Seará-e-Heron-
25 4 k J 181 O

.

di , razão .ao c,a.usid.ico, para invocar dino Linhares-i-Paulo Rosa (An-m. " c. , Irra rara, d d C
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: u� ispositrvo lmpor�ante. o 0- gulista) - Guerino Carmini..iUi-
A ' . ,

I' digo de Menores ate hoje sem Secura-c- Sabino -Mel' ra --Ol·a'..nuncio em ita iano, espa-
h I o necessario cumprimento. '11'0 Viana (,Gato).

II
n ó e português.

C P· Marcha Real e Giooinezea.
Nlas conviria chamar igualrnen- ----- -----

caSa na rala AI
A

, AI
A

, FI" '."
te a atenção dos poderes com- serraria De! ambert

de Fo' ra
o .... o.... orlan opa_Is Noticiário em italiano. " .,

T petentes para outros cnspositivosransmissão da ópera LA FI- C t 1204000 ddo Codigo que ainda não entra- US a IPI. a carra a,AMMA do Mo. Ottorino Respi- por' el d 'j. •

VENDE--SE Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- ram em vigôr. Com a organiza- em, r 1 e mUlLO m11S.

uma bôa casa na Traves- xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver- I ghiConversação sôbre um argumen-
ção delini.iva dI'a justiça de me- �::;:"O �.�E �. �CO

sa Harmonia, com frente sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito i
t d t J'd d nores, provave mente, as coisas _. - --- ----

Para o mar e ampla sala de serviço de Restaurante, servido por gentis scnho-
o

Ce
1\ �a 1

•

a e.

d V' mudarão de aspecto. E então C 'I ·'.E O J DE;:i..AÇÃ.)?
ançoes interpreta as por 1-

I d d d
- - -------- --

visitas, sala de jantar, 4 quar- ritas.
t

.

A. I
.

I
aque e ou outro a voga o po e-

d d FI' I'
COfiO nge om.

i tentar a observanci d d'tos e casinha, situada em um Uma grande novi a e para onanopo is.

I
N ti

, 1 'I
ra tentar a o servancia o ISPO-, -\

s

a.utorid.ades
riograndenseso IClarIO em espanl'O e por- 1 • •

f
i.

terreno de 10 metros de fren- A tuguês,
sitivo re .erente a casos.

_

C9mo o descobrir ..m cm curioso contra-
te para o mar e 24 metros Marcha Real e Giovinezza. que motivou a sua pehçao... bando, praticado � nas fronteiras
para a Travessa Harmonia. Rua Felipe Schmidt

__ � Medeiros do Uruguaí. Consistia o negocio
-Explendida Praia para �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;õiiiiiiiliiiiiiiõõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii;;;,;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiii__iiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiii__,_;;;;;;;__11 CA:R I ft..Z c..S Fermento brasileiro _ melhor em transportar, palé.! 'a Republi�

13anhos de Mar -' Negocio DO D IA que estranjeiro. ca Oi !cnti:\l, àmheiiO bru3;ieiro

��! Ocasião! Prrços Módi- ��C����.. �f�e�F����-e��"""'�����,������""""t���1 CINE IMPERIAL, ás 7,30 Co,rrerâo OS �����"(��,se:n�:h��dis��;l o�:
TRATAR NA TRAVESSA g es ,a u ra ri ".e horas, Procura-se uma mulher, pcd?ria �er o de fnze-Ia circular

HARMONIA N' 2. com Maureen O'Sullivan e Jae! brasi lei ros ! em pnÍs estranjeiro. Eles prati-

B·
'

O O I Mc Crea. ca::n \) contrabando para que as

I I AMANHlí, ás 6 e 8 horas, BUENOS AIRES, 16.-Foi moedas brasileiras, di'! baixo va-

la mesmo filme. encerrada a inscrição dos concor- lôr e pêso relativamente alto, se-

I rentes á l'orrida automobilística Jam aprovêitadas na faldicação
I

CINE REX, ás 7,30 horas. em disputa do "Grllnde Premio de modas uwguaíéls, de vaiôr

I novamente Shirley Temple em.fl Cidade de Buenos Aires", que iátrin"eco mais sedútor.
pequena orfã. se efetuará no dia 18 do corren- Co n issu, não teremos duvi-

I AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 te. da, o dinheiro bmsilelro amoe-

horas, a im�rtal obra d� Dostoi-j Acham-se inscritos 28 corre- dado vai \"abrizar-se. Se pudes
eW5ky--Cnme e casltgo, com

I dores, entre os quais figuram os sem, os c�ntrabandistas, fazer o

I Peter Lorre (dr. Gogo!). volantês brasiieilOs M::.noei de �eSml) (,cm o papel-morda. oLá
I TeHé e Domingos Lopes. do pelas frnic.s·õcs a que tem lC-

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii_.._ii iiiiiiiii_;; CINE RC?Y�L,. á? 7 e 8,30 I O corredor brasileiro Manoel corr;,Jo o goremo, obteriamos

horas, De.teflve invIsível, um fil-· dI) TeHé percorreu hoje o circui- prova velmmte uma alta do valer
me de TIm Mc Coy. I to onde desenrolar 'se-á domingo do mil réis .

.AMANH�,ás 5, 6,3[4 e 8,30 I
proximo a corrida de automoveis. Ei.'é lvr que se pergunta se,

horas, Moulln Rouge. I A pista causou má impressão ao no áto agora trazido á baila, ha
I volante brasileiro, devido a tre" realmente um crime ou uma ma

CINE ODEON, ás 5, 6,3[4
I
chos de terra que a prejudicam. nobra defla':ionista.

e 8,30 !1oras, em sessões popula-: Isto porque o sr Teffé esta acos- G"
,,------

res, uma comédia como poucas-Itumado a circui�os ma{'adamizados Inasia Caru
E' assim que eu gosto e mais! e firmes. .l.a w.sãn@RISeos 3' e 4' episodios de O gran-I r,. _

." !li II "_1iJ

de misterio aéreo. II rn �g raçao
AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30

I
SUl 'S',Sa pa ra

horas, um filme excepcional de I O B ra s i i
Irene Dunne- Sublime obses- I

são.

Com a remessa em agosto úl
Vende-se um de fabricação tmo de cêrca de 400.000 cai-

âlernã, CGm uma estante de
xas, a exportação de laranjas su-

ferro e um método por Del- b
...

h' AI d
iu, nos Oito pnmetros mêses des-

p 10 ar.
.

d 5
te ano, a 1.690.728 caixas e

Rua Araujo Figuelre o n.
38.633 o ntos.

VEN II:)E--SE Em comparação com igual pe
a casa sita á rua VITOR riodo de 1935: vendas foram de
MEIRELES n. 15, com 1.691.725 caixas e 36.713 con

bôas acomodações parJ pe tos, verifica-se o aumento de . .

qucna família. 69.003 caixas no volume, e

A tratar com o seu pro- 1.920 contos no valor.

prietario EDELGARDOWEN O valor da caixa de laranja
DHAUSEN, no Largo 13 de exportada no corrente ano, come

Maio n. 7. no de 1935, que foi de .....

133$000, não
sofreu alteração.

O r. Migue I Foi aliás o maior preço alcan-

Bf:>abaid Içado no quinquenio 1932-1936.
�

O HUMORISMO, nas mais
espirituosas anedotas, historietas
cómicas rara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos Lêr!
a nova revista editada pela S.
A. A NOITE, do Rio de Ja-

Guarda-chuvas e
som bn ri has
R. N o C E TI

CONSERTO E REFORMA

Procura e entrega a domicilio
Fonel348

Rua Felipe Schmidt n. 3

Irradiação de
Roma

Os alunes receberão hoje o

10' cartão quinzenal que, df!-l
damente assinado, deverá ser

devolvido para nele se marcarem,
no decorrer cla semana qUG vêm,
as notas de aproveitamento cor

resv·ndentcs ao mês de Ou�ubro.
A

.

1 " 1

p3rtl[ aa proxlma segunda-
feira. dia I 9 de outubro, ás au

las começarão ás 18,15 da mô_

nhã e a I .00 da tarde.

.

VENDEM-SE duas casas no

distrito «João Pessõa»,
Estreito, com agua enca

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á

porta e perto do quartel do
J 4. B: C.
EM FLORIANOPOUS: as

casa::; no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno

á Avenida Rio Branco, no.

90 com 18 metros de frente,
,

por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e

terreno de J 2 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta- ����������������������

João Borboto
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--S,Ena localidade do Saco
dos Limões, uma exce,

lente propriedade com S
casas de n_sidencia; uma ca·

sa com negocio, fôrno de

padaria e demais utensílios.
Estenso terreno contendo

bôa agua, pastagens, plan
tações, chácaras, e abun
dantes terras para lavoura.
Tudo púr preço de ocasião.
O mutivo da venda é ter

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

vino Marciano Cardoso, no

distrito dv Saco dos Limões. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

nerro,

Em' Florianopol is é a casa onde
rnais barato come-se

Grande var'iedade nos

pratos

pois O Bom
.J. PINTO,

Visitem
RUA

ESCi"eva, hoje n-t.esma,

PORTO ALEGRE, 16-
Encontra - se nesta capital, err.

vil'lgem de ca1 acter privado, o

sr, Albert Gertsch, ministro da
Suissa no Brasil. O sr. Gertsch
conferenciou com o govêrnador
do Estado a proposito da colo
cação de imigrar.tes suissos no �:â;;.:u:��::]��[������
Rio Grande du �ul. � Saturnino A. de Mello �
A coloma sUlssa ofereceu á

I � e �
ne. t) u,ma festa ao ministro do � Maria das Dôres Mello ij
seu pais. I!t

. . �
Divido á enchfnte o sr. Oer- � parÍl�lpam aos parentes e �

tsch não irá á região colonial. � pessoas �e suas relações 'aJ
� que ST.1a f�lha EDITH ajus- �

PORTO ALEG�E, 16 -

Des;n .a�
- �� tau nupclas com o sr. �

Chegaram a esta capital acompa- �n yao � WIRIDOMAR L'HOMME. ,
nhados pelo comandante Firmino

�. . t.;1 Flopoli 5, I 1- 10-1935 �tdos Santos, 05 armadores holan-. 1'01 deSignado o agnmensor � l!tJ
dezes que vêm entabolar nego- í Oscar Georg Oto Becke para �� �_� ....�L<lr';;;:......�:...... ;;.._.:��� 'iii

d! f - d '1" t. ; It,..,.. ;: <, !j,I1�!1J
ciações com o governo o para ex�rcer as unçoes ,e auxI I�r.te-I �i �

L:C 1l:1 �� �
!l. vef'àa de cinco navios �estina-I c.mco, da Resldencla da, D!reto- ��..".�r� e � _== �
dos a constitu;r a frota nograo-· n� de Estradas, com spde em t.';,�,""""",,"� VJiddçmar �����::ll
dense. Cada havio desÍocará mais

j
1 ubarão, em ·,ist. de ter pedido '�. t�

de 4.000 toneladas e será dota- exoneração do mesmo cargo o � Noivos �
do de camaras frigorificas, aorimeusor Tacito Guedes. ,.,,�rz""--- ",�.,,,,,,,",...J�,,,Q ���i-_� L���;..

DESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

A' PRC 4-RADIO CULTURA BlUMENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA. COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

\

Os que contratarem anuncias durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os

preços da tabe!a.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P .R.C. 4 - Radio Culturz Blumenau BLUMEN�

Sibr® !ti or�
I .. -

ganizaçaa
,ja frotê'"� r�o
grandense

Casa de Diversões
--

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO'K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança 'feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vir;pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro
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Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a gentil senhorinha Ivo-

. .
ne da Luz Montenegro, aplicada

�.
Domingo á noite será

e inteligente aluna do Colegio
oferecido ao governad_?r do Sagrado Coração, e filha da

Es!ado u� gr�nde banquete, durante o qu�1 serao. pro- exma. viuva d. LlUra Montel1e
fendas dois discursos: um o sr. Cardoso Filho, presiden- gro proía do Insft t d Edu- a
te do Partido Constitucionalista de Casa Branca, oferece�- caç�o do Estado.

I u o e

do o banquete, e o outro do sr. Armando de Sales OlI
veira, agradecendo. Nesse discurso o chefe do Executivo
focalizará a situação atual da politica brasileira, discurso
esse que será irradiado para todo o país.

S. PAULO, 16 - O sr.

Armando de Sales Oliveira vi-
sitará oficialmente. depois de

amanhã; a cidade de São Jo
sé do Rio Pardo. A comitiva
governamental partirá da es

tação da Luz ás 20,30 ho-

".

ISCURSARA', AMANHA,
".

RE A SITUA.CAO ATUAL.
,

OL.ITICA BRASIL.EIRA
- -------------------------

��G��ZETA
O O O

Nossa Vida
f'lHIVERsARI05

Sta. Ivone Montenegro
v <:) v o
FLORIANOPOLlS, Sabado, 17 de Outubro de 1936

OEM

Passa hoje o aniversario nata

licio da gentil senhorinha Umber
tina Machado, hlha do sr. Joãc
de Deus Machado, diretor da
Fazenda Modelo, em Itajaí.

observaneia da lei eleitoral aos fal
tosos do exercicio do voto e aos

ainda não alistados

rJec�a�tmções do. secretá
r�o da !ieguran.ça daque

le Estado
fAZEm f1H05 HOJE

RIO-16 - O procurador geral da justiça Eleitoral, sr. Mac Dowel Costa, tele
grafou' a todos os procuradores regionais da justiça eleitoral nos seguintes termos:

«De a�ôrdo com ? artigo 53. I�tra C!, do Codigo Eleitoral, encareço junto a

essa procuradona a necessidade de providenciar no processo contra quaisquer faltosos
do alistamento Ol' do exercicio do voto. Pelos meios ao vosso alcance deveis providen·
ciar �o sentido de esclarecer a todos dessa obrigação, cuja infringencia está sujeita a

penalidades. Contra aqueles que exerçam funções públicas deveis previamente oficiar
lhes. mostrando a falta em que incorreram, pedindo cumpram os dispositivos da lei.Caso
o faltoso não apresente a essa procuradoria uma desculpa atendível ou deixem de res

ponder ao oficio, deveis proceder contra êles com todo o rigôr das leis».

SERRARIA DELAMBERT G
· I

Custa 12$000 a carrada, rav ISS I rna
porém, rende muito mais.

Fone 1.100

llS Transcorre hoje o aniversario
natalício da graciosa senhorinha
Maria de Lourdes Tavares, filha
do sr. cap, Jacó Tavares.

Deflue na data de hoje o ani
versario natalicio da senhorinha
Liége Gondin, filha do nosso

prezado conterrâneo sr. Vasco
Gondin, do comercio local.

a situação politica no Rio
Grande do Sula exma. professora Antonieta

Soares de Oliveira;
RIO, 16 - O capitão Frederico Mindelo, secreta- o sr. Rogerio da Costa Perei-

rio da Segurança Pública de Pernambuco, hoje chegado ra, ativo representante comercial

aqui para participar da conferencia dos chefes de Poli- nesta praça.

cia, interpeladu a proposito da propalada perseguição aos o menino Norton Gonçalves,
integralistas do seu Estado, disse que tais noticias não Flho do sr. Porfiro Gonçalves;
eram verdadeiras. Apenas o governo não permite a rea- a senhorinha Otilia Vieira, fi

!ização Je reuniões e manifestações públicas, deixando só- lha do sr. Nicolau José Vieira,

mente que se efetuem reuniões na séde integrallsta, com o EHLArE
uso de camisas verdes. Acrescentou ainda que houve
um inicidente motivado pela desobediencia ás determina

ções do governo, pois numa solenidade civico-religiosa
apareceu um grupo regular de integralistas ostentando
camisas verdes.

-"Niandei chamar o chefe provincial--prossegue
o capitão Mindelo- e recomendei a necessidade de cum

prir as ordens do governo.
O secretário da Segurança Pública de Pernambu

co concluiu a sua entrevista dizendo:
--Outra causa que não permitimos é a compara

ção que os orgãos integralistas costumam fazer do seu

crédo com o regime vigente, sempre favoravel a êles.
No mais, podem doutrinar á vontade que não os perse
guiremos» .

Quereis Ficar Rico?
COMPRAE BILHETES LOTERI

COS NO Salão COMERCIAL
Rua Conselheiro Mafra N. 9

(Edifício do Mercado)
(Continuação da la. página)

Renunciou a liderança
fixará residencia, viajou, ontem,

o dr. João de Deus Faustino da

Silva, juiz de direito, aposentado.
-Com destino a São Paulo,

seguiu, ontem, o sr. Virgílio Mu-

PORTO ALEGRE, 17 _ O Iider da rnaíoría da As
sembléia, sr.. Cylon Rosas, desgostoso com a derrota que
a SU,1 corrente sofrêra. escreveu uma carta ao general
Flõres da Cunha renunciando írrevogavelmente o posto.

Antes da eleição que causou e está causando celeu
ma, o sr. Benjamin Vargas teve uma conferencia C0m os
srs. Mauricio Cardoso e Paim Filho e estes mais tarde
se avistaram com o sr. Raul Pila, ficando c�nhecido qu�
votariam no sr. Alexandre Rosa.

Realiza-se, hoje, o consorcio nari, pintor.
da senhorinha há Gama da Sil. - Para São Francisco seguiu,
va, filha do sr. Gustavo Nazia- ontem, o sr. João A. Gomes, Iun
seno da Silva, com o sr. Nuno cionario públsco.
Fernandes dos Reis, sub-oficial -Seguiu, ontem, para São

da Marinha de Guerra. Francisco o sr. Altamiro da Luz

Na residencia dos pais da Andrade, funcionario público.
noiva, á rua José Veiga, realiza- -Partiu, ontem, para o Rio

se hoje, ás 13 horas, civil e re- de Janeiro, o radio-telegrafista.
1-

.

t I t
. .

I Valdir Cabral.Iglosamen e, o en ace ma nrnorua PORTO ALEGRE, 16 _ Na sessão da Assembléia
d h

.

A' F it -O sr, Romulo Noceti, doo sr. engen erro CI ret as, ôntem realizada, foi eleito o segundo vice-presidente, va-
f

. .

d E t d d F comercio local. viajou, ontem,uncionano a s ra as e erro go com a morte do sr. Antenor Amorim.
S t C t 1• h

.

h "ara a Capital Federal.an a a ar na, com a sen onn a , O pleito foi muito disputado, sendo eleito o classista
Ledi Capela, diléta filha do sr. PELOS fLU6E5 Alexandre Rusa, com 22 votos contra 11 dados ao depu.Oscar Capela, tesoureiro da AI- tado, tambem classista, Antonio Jacob Renner.
f d d t it I Clube 12 de Agostoan ega es a capi a . O ...Correio do Povo» diz que, apezar de nada ha-

Servirão de padrinhos, no ci- Promovida pelo conjúnto or- t d b I
.

'1 d' qusstral, que obedece a batuta v�r ransplra O so re a e eHiãO para. o cargo de segundo
VI" por parte o nOIVO, o sr. v.lce-presldente da Assembleia Estadual, vago com o fale-
Altino Pereira, coletor federal em do conhecido musicista Evaldo t d A t
S J ' d Souza, realizar-se-á, hoje nos sa- clm�n � O sr. n enor Amorim, sabe-se que os deputados
ão ose e sua exma. esposa, . Ben,Jamlm Vargas, Loureiro Silva, Viriato Dutra, Moíses
L·· d F it P' d Iões do simpático 1 2 de Agosto V!gla e rei as ereira, e a elinho, Coelho de Souza, julio Diogo, Paulino Fontoura
noiva, o sr. Artur Capela e sua animada soirée dansante.

e Xavier da Rocha, pertencentes á bancada do Partido
exrna. consó�tc e, no religioso, por ,E' de es�erar-se, dado .

os �e- Liberal, não aceitaram a candidatura oficial apresentada
parte do nOIVO, o sr. Herculano bus preparativos. e a ammaçao pelo chefia daquele partido f d
de Freitas, alto funcionario da De- que se vem observando, que essa Alexandre Rosa A ban�ad' sdu rFagant Ou o. nome doo _sr.

- -

d I I ... - .
. I. a a ren � nica constituída

legacia Fiscal e sua exma. con- noita a e egante a cance o êxito de onze deputados assim c li
'

t
, d

-

O d·l '

.

d '"', orno os .represen antes eras-
sorte; e, a noiva o sr. scar espera o, p. os seus organua ores. sistas Carlos Santos, Gageiro Filho e Oliveira Castro a"

Capel� e" sua, exma, esPbosa. Clube 15 de Outubro co.mpanharam o gesto dos seus colegas que divergira� da
.�pos esse ato, os nu entes s�- orientação do «leader- da maioria, sr, Cílon Rosa. O de-

guuao pa.ra B.lumenau, onde, fl- Os salões do Clube R. 15 putado Alexandre Rosa votou no nome do sr. A t
.

S. PAULO, 16 _ Na delegacia de um dos bairros xarão residencia, .de Outubro realiza, na noite de Jacob Rerrner, be:n como o seu colega classista �a���
desta capital teve desfecho o seguinte e curioso caso: OUTR05 PARTEm hoje, seu baile de aniversario ha- Paranhos.

,)

«o hungaro Frank Fteil, de 38 anos, afim de evitar. 'Dr. Ivo d'Aquino vendo enrte os seus associados
que o patricia Josef Hermann protestasse uma letra de um nal animação.
conto de réis vencida, emprestou-lhe a sua esposa pelo Segue hoje para a região ex-

prazo de oito dias. Os três concordaram e assim foi feito. Contestado o sr. dr. Ivo d'Aqui
Terminado o .prazo, Frank foi buscar a esposa e a letra. no, ilustre secretário da Viação e

'"ec� ;u a letra, mas a mulher não quís voltar, tendo o Obras Públicas.
, )' ) coi-ipar .cido á delegacia apresentando queixa con-

c, • ,,(; íáro.
O delegado mandou chamar Hermann e a mulher de Está em Florianopoli" o sr.

Frank, o� qua!s prestaram declarações. Esta declarou que Marcolino Cabral, prestigioso e

::chava alto dIaf. .IP �() pouco para pagar uma letra, mas influeote prefeito de rubarão.
lizéra ess,:. sacr'i,( ) ,-,.1 favor do marid) e por isso vol-
�ára para 2. compJnhi.l de HeriTIann para que o nome de Dr. Faustino da SillJa
seu marido continuasse limpo. Para o Rio de Janeiro, onde

Estranha maneira de

Os oito liberais que votaram
corn a oposiçao

pagar dividas
Emprestou a esposa ao

cr-êdor" por B dias, mas esta
achou pequeno esse prazo
para solver un-'\ débito de

1:000$000

CAFE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Pilula. Medeiros
Indicadas contra Impaludismo,

malaria, maleitas e sezões.

Marcolino Cabral

Clube 'R,. 14 de Outubro

RealIza hoje á noite animada
soirée dansante, comemorativa do
seu 3' aniversario, a vitoriosa so

ciedade Clube Recreativo 14 de
Outubro.

Para estu
dar

Uontra D asposs1bilida-
, das do cin '3-

comunismo rns brasileiro

VIrORIA, 16 ,- O govêr- RIO, 16 -- Chegou, hoje,
no do Estado esta fazendo em o sr. Artur Kelli, vice-presi
todas as escolas uma gran�e pro- dente da United Artists, que
paganda con�ra o comum5�0 e v�m estudar as possibilIdades d"
em favor da lIberal demOCraClé\. cinema brasileirQ 'I

,_.r? A
"
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