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repercute, 'sériamente, na Camara Federal, no
seio da bancada situacionista gaúcha
OI CO OEPUT OOS FEDE AIS RE.,

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

CUSAM I-IIP T C ��o li I o
OE AO GAL.. FI... ES DA CUNHA

(:omc se procedeu
a renúncia dos secretários
Lindolfo Collor e Raul Pilla

PORTO ALEGRE-18-A's 11,30 �., ���am9te, �_�����������'W�����_���������������������������������
os srs, Raul Pilla e Lindolfo Collor compareciam á Secretaria do
Interior onde se avistaram com o sr. Darci Azambuja, entregando
lhe as cartas em que solicitavam as suas demissões, respectivamente
das pastas da Agricultura e da Fazenda.

Em suas missivas os dois secretarias se colocam, quanto aos

motivos da demissão, rigorosamente no mesmo ponto de vista: consi
deram que suas exonerações se impõem uma vez que tendo .. lhes
sido pedida, em caracter puramente amistoso, sua intervenção no sen

tido de evitar que a votação dos deputados da Frente U'nica dêsse

ganho de causa á dissidencia aberta no seio da bancada liberal,essa
jntervet.ção resultara completamente improficua, Em consequencia,
supõem que c utra atitude não 1!1es cabia senão apresentar suas re-

A voz POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

.JAIRO

Florianopolis, Segunda-feira, 1 9 de Outubro de �l 936
�----------------------- --------

ses

"Queremos �1ieajustar o Pai�tida, sôbr»t:� �IHlIir.ll3s �áC"J
e out§'IIos processos= menos c;on\Jtai;jSa f�ada,

orraaloria, po�itiquice � arreganhas e mais traba;�l��
honesto e s�ilceridade de atitudes" �n a��z o depu�
tado republicanohllBiberal dissidente sr!! l...ourei��o

da SiltIa

m.ncias.

átos a quem quer que seja.
Os partidos politicos não são de propriedade deste ou

daquele, nem seda passivei individualizar a sua ação, porque e:les
terminariam refletindo todos os defeitos e vaidades de um homem,
sem servir de estuario ás tendencias e aspirações coletivas. Esse

principio inaceitavel seda a própria negação das virtudes. e dos

preceitos agremiatwos. E obediencia ao chefe, como fórma de

disciplina. só se entende quando entram em jôgo elementos capi
Cinco deputados fed'7rais tais para a vida dos I;remi?s politicos»,

,

reCUSam so I ida r iza r-se Enquanto acende novo cigarro, o deputado Loureiro da

com o gal. Flôres da Cunha Silva pensa e depois prossegue:

RIO. 17 -Deputados e senadores liberais reuniram-se an- -"Veja, se, agora, a inconsistencia das razões disciplinares
te-ôntem, á��noite, e se mantiveram em absoluta reserva, que se quer invocar para deslustar o nosso ponto de vista: no

divulgando-se apenas, que deviam seguir de avião para Porto Ale- acôrdo politico processado em janeiro, o Partido não foi ouvido,

gre, o deputado JoãO Carlos Machado e os senadores Francisco nem cheirado, efetivando-se as cowbinações e o jogo de interesse

Fiares e Simões Lopes, os três do diretoria central do Partido Li- á revelia de todas as comissões municipais. que nunca foram con

beral, que terá de apreciar a situação. Entretanto, já ôntem, das sultadas. E quando a bancada liberal [oi apenas avisada dêssa RIO, J 7-Estamos informa
conversas mais intimas, podemos colher: o clima, como hoje se diz. resolução do chefe, alguns deputados manifestaram-se contra as dos d-: que o sr. Osvaldo Ara-

o sr. João Carlos fez um relato do que se passára no piei- "demarches" encaminhadas, advertindo o perigo que daí poderia nha embarcará no dia 27 para o

to da Assembléia, acentuando que 9 deputados estaduais liberais decorrer �ara a vida do �aríido, d�sde uma vez que este ainda Rio de Janeiro, devendo aqui
tinham posto em cheque a disciplina partidaria, insurgindo-se con- não pos�Ula razões de tradição. FOI o quando bastou para q�e participar da convencão politica
tra a chefia do general Fiares da Cunha. E frizou estar certo que o. c�efe .

ameaçasse 03 C(::fer�dos parla�le��ares, de expulsa-�os, dlS-j que tratará a sucessão presiden
todos, alí reunidos reconheciam aquela chefia. Daí a sua proposta cncionanamente, da agremiação partidária liberal, premiando-os cial ou talvez corno membro da

F I C J n "Ih n d nA F d - n ..

para que [ôsse dirigido ao general ores da unha um te egrama, com o mo o e uma nota na e eraçao .

commão rmxta, O sr, Osvaldo
reafirmando-lhe solidariedade. Não sabemos, em rigor, quem fez

• -O-d Aranha está sendo muito espe-
ressalvas. Mas é certo que os srs. Adalberto Correia, Raul Bitten- Desligado· a chêfia rado.

court, Renato Ba.rbosa, senão o proprio senador Simões Lopes, S--E-R-R-A-R-IA--O-E-L-A-M BERT
leriam ponderado havia UrI!�· precipitação naquele,· telegrama, que O deputado Loureiro da Silv� vai conduzindo o seu racio-

Custa 12$000 a carrada,
.

t rejulgar a atitude dos deputados liberais que pro cinio com os olhos postos no lapis do reporter, que corre parelho
Impor ava em. p -,

-

v porém, rende muito mais.
vocaram a cnse. com o pensamento do entrevistado: FO 1 100

Em resumo das considerações feitas, entendiam, devia a «Praticante,-prossegue-desde então me considerei desli- ne .

bancada aguardar o pronunciamento do diretoria central do Partido, gado da chêlia politica do sr. general Flôres da Cunha, a quem servira, �������������������������

f b d d I ld d d ida ni bli 24 V. S. dará preferencia
o orgão competente para mani estar-se só re a con uta o� mes- com ea a e, nas horaslmais amargas a sua VI a pu ice: em ,on-

mos deputados. de combati ao seu lado, em 30, penetremdo comsigo no Quartel Oe- A' maquina de costura nacional
A bancada agiria depois, em consequencia da decisão do neral e em 32, apoiando-c decididamente num instante em que " R E N II E R "

mesmo diretoria. poucos o cercavam, Por ser um prodúto da industria brasileira
O sr. joão Carlos teria esclarecido que o diretoria estava Ora, para um homem nestas condições, toda a fé, ficava

Id I um exce ente artigo
já convocado, tanto que, como seus membros, de�iam partir êle e destruida, jogada assim contra os muros da incompreensão e a

uma maquina de ótimo funcion1me'lto
mais os senadores presentes, lego na manhã segUlnte. Entretanto, intolerancia, àesde que se cobria de ameaças um companheiro por- um movei belissimo
aquele telearama de solidariedaàe não importa.va e.m, prei.ulg.a.mento tador de opinião sincera, só porque essa discordancia honesta

40· b t dti I '1· mais ara o o que outras maquinas
de atitudes como se estava observando, e sim tmha a slgmfIcação contrariava o seu ponto de vista aliás prejudicia issimCl ao par'

por oferecer condições dI.! pagamento
de que o �eneral FIares, como chefe do Partido, continuava a tido». vantaiosissimas, a lon?;o prazo.
merecer a confiança e o apoio da representação federal do EstadQ. Demais infw'11açÕeS n JS escritor!.s 1 :

E nêise sentido o submetia á assinatura dos presentes. Reajustal""'Y')eu'''ytC) part1d �-. ""'0

Doze dos presentes o assinaram, deixando de o fazer cin
co deput'ldos federais, o que demonstra estar concretizada a propaga
ção do di�sidio, havido na Assembléia Estadual gaúcha, no am

biente lederal.

As cartas er,tregues ao

governador .

A' tarde, o sr. Darci Azambuja esteve no palacio do go-, PORTO ALEGRE 18-Falando á «Folha da Tarde»
vêrno onde entregou" ao general Flóres da

. C�nha as cartas que o deputado republicano-c-liberal dissidente sr. Loureiro da Silva
momentos antes recebera das mãos dos srs. Lm.:lolfo Collor e Raul disse:
Pilla. O chefe do govêrno, ao que Iôrnos informados, não responderá
ás mesmas senão após a reunião da Comissão Central do P. R. L.
que se realizará amanhã.

'

O sr. Raul Pilla, logo após o almoço, retirou-se da cidade,
indo para a granja que possúe em Esteio onde permanecerá o dia
de hoje.

O SJ. Lindollo Collor, após a visita ao presidente do se

cretariado, esteve na Secretarfa da Fazenda, pondo em ordem os

seus papeis. E, em seguida, retirou-se tarnbern de Porto Alegre, ru-
mo de São Leopoldo.tem visita á sua progenitora.

.

-«Vdei no sr. Alexandre Martins da Rosa para 20.

vice-presideate da Assemblén porque quzi, deliberadamente. Sou
senhor da minha vontade não tenho que dar satisfações dos meus

nem menos, do que a expressão de protesto contra os metódos abu
sivos da chêfia partidaria. Queremos reajustar o Partido, sob
outras bases, cutros processos, dentro daqueles ideais q'l'! nortea

ram a revolução de Trinta, ist.., é, menos co rversa hada, menos

politiquice, menos arreganhas, menas formulas e mais trabalho
honesto, mais sinceridade de atitudes e. sobretudo, uma intensa
atividade na solução das mais palpitantes questões sociais do
momento, educação, higiene pública, produção em equilibrio com

o consumo, problema operario, etc.>

O dr. Loureiro da Silva pede para relermos as suas de
clarações, com o que nos fornece o habeas-corpus contra qual
quer malandragem da memoria.

Medelrus
Fermento de Qualidade.
(Em latas e pacotinhos).

Venceu
.

ORLEANS, 19 - Causou
grande consternação o assa�

sinato, de emboscada, sema
na última nesta vila, do far
maceutico Dalsacio, aqui re.
sidente e estabelecido COIU
farmacia.

P inda não foi descober
to os autores do ínorr.inavel

J delito.

n Palestra

S. PAULO, 19--No jôgo
realizado ôntem aqui, o «Pa
lestra Italia- venceuo clube
argenün i <Velez Sarsfield»
pelo score de 5x I.

[I sr.
do

Osval
Aranha

participará da con

venção pol ítica

Assassinio
em Orleans

Finalmente, o parlamentar dissidente entrega ao reporter o

arremate da sua palestra �ensacional:
-«Como vê, a ,votação de ante-ôntem não é nada mais,

J. 8,: un�rJ"";'�ber
Caes F Rola.
TeleI. n. 1350
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SEVILHA, 18 - Continuou durante o dia de hoje
S ... o avanço sobre Madrid.

,. L� BOA, 17 .: O radio de Se�!Ih� tnfor�ou, � Trata-se de uma posição de grande ímportanciaultu,?a hora, que � ltn�a ferr�a de Madrid a Valencia fo� estratégica, em cuja defesa as tropas fieis se empenharamcortada pelo� naclOn�lIstas, 19rwrando-:_se c0t1?0 e onde fOI
a fundo. Os defesores tínham levantado em torno da 10-levada a efeito essa Importante operaçao táctica.

A mesma fonte informa que as colunas do general
Varelia estão a doze quílornetros de Nevalcarnera e que
a situação em Oviedo mantem-se a mesma de ontem,
com lutas intensas, sendo excelente a moral das tropas
do general Arenda

Segundo as mesmas informações, a situação em

Málaga era confusa, constando que, numa luta interna en

tre elementos faciosos dos legalistas, teriam sido fuzila
dos os dirigentes extremistas da cidade, a qual ficaram em

poder dos anarquistas,

A GAZETA-�Jprianvpolis, 19- J 0-1936 .2

r i d e Valenci a
sepa rad as

o governador da capital espanhóla julga
ser dificilirna a ocupação daquela· cidade, pelos

•

II t que diz ter realizado.
I S Anac Iona .1S aS De maneira nenhuma acretito nesse perigo." MS. .

Madrid separada de
Valencia

Joaquim Simões e familia convi
dam as pessôas amigas e de suas re

lações para assistir, amanhã, ás 7 ho
ras, na Catedral Metropolitana, a mís
sa de mês que mandar celebrar em

sufrágio á alma do seu saudoso ir
mão cunhado e tio Manoel Simões,

calidade uma série de linhas de trincheiras protegidas por fale�ido na Capital da 11epublica.
arame farpado.

. . Anticipadamente agradecem a todas as pessõas
. �ssas tn�chelras fora!l� afsalt�das pelas forças! que participarem desse ato de fé religiosa.nacionalistas, cuja vanguarda tirou a Vida a mais de 550

g?vernistas, ferindo muitissimos outros., C.em guard.as �i- A Gazeta H istoria
VIS e soldados se passaram para as fileiras nacionalis-

D tl t
·

ttas durante o combate. espor rva ris e CL

I dolorosa
Redator-Acíoll de Vasconcelol

O trabalho gigantesco da obra Re rY"\o
_

CINE IMPERIAL, ás 5, 7 do nacional-socialismo, tem sido
JEREZ DE LA ?RONTEIRA 18 - A estaçao de

e 8,30 horas, Mina roubada, desde 1933, um espêlho com-
radio desta cidade comunicou hoje: «No sector de Ara- G 0'8

. pléto de finalidades. Quem não
-

P di 'f'
com eorge nen.

gao, em er rgera, os marxistas oram batidos tendo per- / não tem ouvido falar do sucesso
dido 89' mcrt�s inc.lusive cinco muiheres: No s�ctor �e f,' CINE REX, ás 7,30 horas, na luta contra o desemprego, as

T.0!edo os n.a�lO�al!stas ocuparam Valmojado e Casas m- Crime e castigo, com Peter construções de estradas, da indus-
f'.lgl11 do. �o 1�lmlgo pesadas perdas, te�do c.aptur�do �a- Lorre. trialização do novos processos qui-
nas pnsionerros e abundante material bélico inclusive micos para fazer combustivel sin-
duas metralhadoras anti:aereas. Nas Asturias os leg�is !e- CINE ROYAL, ás 7,30 ho- tético

•

e borracha sintética do
cuaram ante o ataque Impetuoso das tropas e da aviaçao. r e Moulin Rouse com Fran- carvão, da sua conquista do ar,
Fora111 abatidos três aviões vermelhos em Talavera e ch�'t Tone

b ,

da mobilisação de todos os re-
dois em CorJoba. Noticias de Madrid informam que se tem

o.

cursos economicos e financeiros
verificado numerosos casos de tetano e de gangrena. CINE ODEON, ás 7,30 ho- do país no serviço de terra e

\
ras, Sublime obsessão, com Ire- mar, da reorganisação do diver-

MADRlD, 18 - O «leader» socialista Carlos Re-
ne Dunne. timento para milhões de trabalha-

chena, governador de Madrid e membro da Junta deDefe-, dores, abrindo-lhes um horizonte
sa, em entrevista concedida com. caracter exclusivo a Uni- BABASSU mais amplo e uma vida mais le-
ted Press Associations fez nas seguintes declarações: liz. Agora se pergunta como

"Considero a defesa de Madrid uma coisa perfeita Tomou grande vulto no corren- foi esse milagre, êsse record eco.
mente logica. O povo madrileno tem dado fartas provas te ano a exportação de côco de nomico e financeiro, em uma na
em toda a sua historia do alto conceito em que tem a babassú. Até 31 de agosto atingiu ção estrangulada e desesperada
su. independencia e a sua soberania nacional que não é a 21.088 tonela-Ias, no valor de pela miseria. E' simples a res
de Madrid, se não tem pela sua situação. geografica mas 23.340 contos, contra 4.716 to-

posta. A Alemanha alevantou-se
sim, da Espanha inteira. Pelo fáto de serjo centro espiritual neladas e 3.550 contos, em igual pelas suas proprias energias sem
da Espanha, Madrid sente ainda a sua gravidade, as res- periodo de 1935.Foram, de resto, qualquer ajuda externa, pelo
ponssabilidades derivadas precisamente dessa situação os maiores totais já alcançados nos amôr patriotico dos seus filhos.

Neste momento Madrid apresta-se para sua defesa, últimos anos. Os que foram assistir os jogos
que não é a sua exclusivamente, mas de toda as liberda- Com reíerencia ao preço, veri- olimpicos, ficaram surpresos dian
des cívicas da Espanha. Hoje mais do que nunca, estima ficou-se grande alta, pois o valor te de tanta ordem e pelo aspecto
Madrid, que a sua defesa é a defesa das liberdades de médio da tonelada foi este ano de feliz do seu povo.
todos os espanhóis. Dá-se conta da irnportancia universal 1:107$, contra 753$ em 1935, Um exemplo frisante e real
que tem a sua defesa. O nosso povo tem a certeza de que Tambem foi esse o maior preço do quanto a Alemanha é bem
contra as suas fortalezas guaroecidas psr homens de alto já obtido pelo côco de babassú. quieta, é a cifra espantosa dos
valor espiritual chocar-se-á o fascismo internacional. O nosso grande freguez desse visitantes á Feira de Leipzig,Não ha perigo iminente para Madrid. Todas as artigo sãoos Estados Unidos. cujo relataria oficial mostra queambições rebeldes, dirigem-se contra Madrid. E' natural

Trág ," CO acon _
num total de 90.000 de visitantes,

que o inimigo considere que Madrid lhe é muito necessaria entre 29 de Agosto a 3 ,de
para opor a sua posse á desmoralização crescente que tecimenta Setembro, 5.916 procederam de
sofre devido ás derrotas noutros sectores e para oferecer outros países.
Madrid perante o mundo inteiro, como prova do avanço SÃ.D PAULO-17-No la-

A 41 qullometros de Madrid

CARTAZES
DO DIA

ASPECTOS ECONOMIC')S

Lenha a domicilio
fi. M.

lo.-Principiantes --Aldo
Riachuelo- Martinelli - America
-Atlantico.
2o.-Campeonato -- Aldo

Riachuelo-Mart:nelli.
3o.···-Novissimos--íole-·Todos.
4o.-Campeonato skiff - Al

do- Riachuelo Martinelli.
So.-Novissimo - out-rigger

Aldo.

Sábado último procedeu-se na

Liga Nautica Santa Catarina a

uma reunião para receber as ins-
crições e tratar de assuntos rele- RIO, 17--0 «Correi') da
rentes a proxima regata de no- Manhã» noticiou, quarta-feira, overabro. 'gésto tresloucado de Zubina Si1.Inscreveram-se os clubes Ria-

"d
'

,

h I Ald L M· II· va, na respectiva resi encia, a
c ue o, f) uz e artme II C Ih' 1 dd

'

I A
'

d Bl
rua onse �IrO .eonar o n. 12,esta capital; meneá, e u- I d d d

'

A I
'

d J' 'I .

on e, esespera tl com sua situa-
menau; e t antico, e omvi

e'l
_

O 'I' 'd 11 çao, sem recursos para sustentar
pre 10 constara e pa- f'lh L' d

b d d
seus I os U1S, -! quatro anos.

reos que o e ecem a ar em A d I 8 A

L· •
e urora, e meses, tentou

aoaixo: '

'd
.

di dSUlCI ar-se, mcen ran o as ves-

teso

Não resistindo, a infeliz veiu
a falecer, ôntem, pela manhã, no
Hospital do Pronto Socorro, on
de, logo depois de medicada pe
la Assistencia Municipal fôra in
ternada com o corpo transforma
do numa chaga.

Dissémos já que é triste e do
lorosa a historia dessa infeliz mu

lher. Era ela çasada com Luís
Silva, operaria nas obras do Re
gimento Naval. Viviam felizes.

Um dia, seduzido por falsas
promessas, o marido se deixou en

á 2- volver Das malhas do comunismo.
Foi descoberto e prêso. Ficou

incomunicavel. A esposa, sem re
skiff -

fim da o�jis, ..
sé� da espo
sa ,ie U.T) ex·
tremista

Pareos

cursos para manter-se e sust-a
tar os fiihos pequenos, teve aque
le gésto de desespero: suicidou-se.

Seu cadaver foi removido pa
ra o necroterio do Instituto Me
dico-Legal,

60. - Novissímos-canóe-Ri�
chuelo,

70. - Classe aberta
Aldo-America.
80.-Junior-Todos.
90. -Classe aberta

Martinelli.
1Do.-Estreante - canóe

Aldo- Riachuelo.
II o.-HonraLiga-Todos.

RS.

boratorio da Escola Politécnica
foi encontrado esta manhã o corpo I�����������do terceiro anista Osvaldo Ribei- r A

'

F it ij Deixou de realizar·se ôntem,
V 'fi f A � CI rei as � conforme estava marcado, o jogoroo en cou-se que a morte ora

ij e r.� da tabela do Campeonato dacausada por acido cianidrico, mas �� Ledí Capela Freitas ,�� C'd d
.

d- b I d It 'H I a e entre as equipes ova-nao se sa c se aque e estu ante � . . �', ,

f' 'f d d f
. � participam o seu enlace � loroso FIgueirense F. C; e doOI �I Im.a o

quanh
o aZIa

..ud�a � e oferecem a sua resi- rw simpatico Clube Atlético Catar i-
expenencla ou se ouve SUICI lO,

fi..,' �lI,
d h ' '

A t f· f I' t � dencla em Blumenau rw nense, em Vls�a e aver o ulti-mar e OI u mman e.
r..., d

. .

' �1I
d I" di!L on e vão reSIdIr. � mo os concorrentes so IClta 0,

� � segundo nos consta, sem motivo
�������:"�I'�OO�� plausivel e contrario o pensamento

VIS ITA da Federação. Catarinense de
Desporto, o adIamento do prélio.

HONROSA Coube pois, a contagem dos
pontos 3.0 Figueirense, em face
da recusa do Atlético.

Figueirense F. C. x
Clube Atlético Ca

tarinense

A distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341 1300-1088

RIO-17-0 Govêrno Fede
ral assinou decreto denominando

12$000 A CARRADA. "Santos Dumont","8artholomeu de
.

Gusmão" e "Augusto Severo" os BER!JM, 16-O rei da
aiendlda com a maiOr aeroportos situados, respectivamen- Grecia concedeu ao ministro da

te, na Ponta do Calabouço e em Propaganda do Reich. dr. Goeb
Santa Cruz, nesta capital, e em bels, que recentemente visitou
Recife, no Estado de Pernambu- At�nas, a Grã-Cruz da Ordem

SANTA CATARINA co. do Salvador.

Medeirol
Fermento brasileiro - melhor

que estranjeiro.

Instruções
de Hitler

As Serrarías Serratine, Arno Brincas e Garcia si
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eíícen
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno-
minação de •

Empresa de Fornecimento de Lenha,

FLORIANOPOLIS

serraria Ceiambert
Custa 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais.

FONE 1·100

ROMA, 16-De acôrdo
com instruções do chanceler HI.
tler, o .e,mbaixador alemão junto
ao Qumnal, sr. von Nassel, en
tregou ao secretario de Estado
do sr. general Valle, e ao gene
ral PeIlegrini, a estrela" da Ordem
da Cruz Verlnelha Alemã, e a
vários oficiais das forças aéreas.
italianas a Cruz de Merito da
mesma ordem, como recordaçào
da viagem dos mesmos a Berlim
e em reconhecimento dos serviço;
á civilisação prestados pela avü,�
ção italiana.

Aeroportostem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em ióros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

·��r'�_:-·r";,t:-�,;?�--;:"�:�·:�;"\.�;'-j:·�" -,� ._�.

--, �� .. '''''''.-�

�;� , - '.';.;.. ..
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:Ca ri s o c e I .Ii
�

Mertrtz: FL.ORIANOPOLà.IS
Blurnenau - ..Joinville São Franoisoo - Lagun. -

Mostruario permaPiente err.tJ Oruzeiro do Sul

Secção de Seo9�o deSeoção (:te
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetíclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officrn� liechanicas-

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (3 ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. rol
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, lv1oto7-�s ,�.,:.Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar -:talhe- elecMcos f.J1
'3abonetes e Perfumarias res Mat�rial em geral para transmissões: ]-:("', �
,\Ioolchoados e Colchas Louça sanltarla - banheiras mancaes, cõrreías de couro e lena L
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes "leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos 08 flus Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 'iCCCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutlcos sorios, serviço mechanico

I�
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Err.apreza Nacional de l\Jav,e�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite (Vleria' _" Fabrica de Gelo HRita Maria" _ Estaleiro 'Arataoa" �
.�N"AVLWaV������������tt�'��Á�V�VÂVA'q��

--.. .."��OA Gazeta Indica:

Ateníae bem' I AaVOé)ados. -I::�'-Ri-cardo• � I A a

M _I, Gottsrnann��������������� G ccaclo O)
E hf da cli d H

.

Ó x-e ee a cumes O ospa

C� te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

G Indórg Burkhardt e Professor

O tório de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

Especlallsla em cirurgia
geral

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

Araranguá+Ieíee Wendhaulen
Anitapolis-Anibal Paes
-<\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Alvei

Caminha

Partos - Molestias de Joínvile:'Xavier Schenk
Senhoras e

Curso de especialização em Lages-Hossanah Neves
Molestias de crianças Eactroriologia no Lab. de Laguna-fr:LilCisco Chagas Ma-

Saude Pública do Rio de dl<.L,

e Diretor da MaternidadeJ Janeiro Mafra -Pci:2iJilio Claudio
O Medico do Hospítal Nova Tre..«, -J(,�9 José Arche

. Executa analises para eluci- O I E '

1$ Pua Conselheiro Mafríl'_ 35 (sobrado) C�íxa Fostal. 19 • (C d d - d di reans--·�!.,.,<' :v1atos
• ,'1It urso e especialização em açao e wgnoshcos Porto Uniiio � tlerminio MilelO 7ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFllO ALLIAlvÇA � molestias de senhoras� Ri d S 1 \

.. � J O O U �-':""l.ástides Melo

! Escritórios em Laguna e Itajaí !.� t\tende na Maternidade Deseja concerta o Sãojosé,�o3l Cos'a Vaz '

'@j\'<i' '7bII até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o
I. Ffancls�o.G�arncy Goerre,.

.@
.. ,1.!•••1l�. SJ.Jb-Agentes e..-. Bll'rnenau e Lages �� e á �3i"Ce- Cflnsultor;(I: B á F l'

São Joaquun João :Jalma
� t • " .. �r. . ouzon.,

.
.

rua

,.e Ipe

1 Tijucas-(Jsvald Ramos
'li " �"J' ).\1',1 íÀ Gr.i,IBfü.uI, 4Y .. chmldt n. 2.0, 9ue ser( ple- TJ.lbarão._.L. fy -_;:=;:.:,-----,_ _,-------- Ila�elte satisfeüt. :_.� ._.� ,,�.�� �

Filiaes em:

"
• Agencia Moderna de Pu-
•
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

..
Federal e possue a carta patente n, 112

.,

vísconue de Ouro Preto

ln. 70. - Phon-- 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. I
lortelol proprlos, trel vazei
por Ilmana, todas ai segun
das, 'terçaI 8 lextas-felral,

• I Dr. Pedro de Moura Ferro I
°I
Jt Advogado
O RL!a Trajano, rr 1 sobrado

I I Telephone n' 1548 I
� I· -Dr. Rena� I� _Barbosa_

.��fI_""--- -----:-�.- -,

..,'_"'��';_"•••�. ADVOGADO
-

- - - -

-

•.,-..... � .*' _ft����-.G. Rua TrajaRo, 2 (,(sob.)
-�w_...� u _�._u�..

• Fone 1325-Ater.de cha-

; Companhia "Aliança da Bahía"i L_:ados para o interior.

O �"I• ! Dr. Aderbal R..

! FUNC.ADA EM 1870 ii da Silva
�

S T M iti • J\dvogado

: eguros errestes e arl Imos • RuaCons. Mafra, 10 (sob.
e Incontestavelmente a'7' PRIMEIRA dr..) Brasil O Fones 1631 p.

1290_1• O
• CAPITAL F<EALlZADO 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 ASSUMlDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM)1935 4.280:552$970

Forrnídaveís

Extração cal!' globol de crlltal.

A maÀ I. -rI� IIIU... honestidade, pOil, DI lar

tel�� alo presenciadoI pelo povo.

Médicos

•

" A�entesf Sub-Agentes:j 8 Regulad'ores de!Avarltsilemftodol [oliEltadol I"':0 Brasil, no Uruguai e n�s principais: pra\�al estrangeiraI.

Agentes em, Ftorianopclt s :

Campos; Lob6J & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

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

operações de plastica

_ages

I+GAZET�
OIARIO INDEPENDENTE
Radator-Secretarlo:

Oslyn Costa

...;;C;;...o..;.1a.;,_b--:<? ração
, Nilo 3erá devolo(do o orlBÍ1Ial
publicado Ou não.

O conlíttilo expre3S0 em arli

to de collaboração, mesmo soli:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
fig R&dação.

Assinaturas
O 44$000
ESTRt! 24$000
MESTRE 12$000
S 4$Ooe
M. AVULIO $200

ATRAzADo $300
A COIrespondenci(l, bem como

os valores Te/ativos aos an

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

R.daçAo, Admnlltraçao
a Oflolnal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

.ntel-correspondanta.
P'oti> Alegre - Dr. ArlollÍb

Bottlni
Curltiba-Petrarca Callado

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

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

I,
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

�f1Dr.Artur Pereira
m e Oliveira
'jd
. CUnlca médica 'de crlan
I çal e adultos

�Consultas diariamente das

\� 4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R .�". R Tresidência: ua fi' isconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABOrtATORIO DE
ANALISES
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Regista-se hoje. o aniversario
natalicio do estimado conterrâneo
e conceituado comerciante sr. Pe�
dro Goulart, socio da firma Edu
ardo Horn.

A GAO

:A�::ç:L::E:�emanha ain- Z���I��·�:���I��2�.�.�,,!!,!-,,!!,!S,,!!,!�.�
da pensam em nova guerra. Não A V O Z O O p O V O
são elas, apenas; outras nações,

�-----

-F-L-O-R-I-A-=-N-O-P-O-L-J::,-",-S-e-g-=u=n=-d-a---f-=ei=ra=-,-,9 de Outubro de 1 936
egualmente poderosas, I;ultas, ci- �

vílizadissimas, também cuidam de
se preparar, Não ha dinheiro
que chegue. Não ha imposto
que baste.

Recente estudo feito na Liga
das Nações documenta o quanto

Exploração o governo de Berlim pagou ao

do patroleo ���p �er 'it��o �:::�:r.i:� men tea55a55 inQào
S, PAULO, 17�0 secre- 40.000 ��as e potr�' 700 ����������������������������������

�ário da A�ricultura esteve cavalos reprodutores; 4,00'0 tou-Iontem em Sao Pedro, onde
ros reprodutores' 140000 mil I

percorreu detidan_:ente os
vacas leiteiras; 40.000 'vacas no-I Opostos �c perfuraçao de pe-I vas (novilhas;) 120.000 ovelhas;

,

tro�eo, Instalados nessa 10-
I
1.200 carneiros; 10.000 cabras;

calldad�. , .

I 15.000 porcas de cria; 5,000
Depois de ,vI�ltar tambem I locomotivas e 150,000 vagões, I

as agu2.s sulfidricas do mu- M�is ainda: centenas de mi-
nicipio, O sr. P�zza Sobri- lhões de toneladas de carvão; ,

nho regressou, ontem mes- 35.000 de benzol. 50.000 de �RARANGUA" 18-0 major Alcebiades Seára, prestigiosa politico, aqui resi-

Regista-se hoje o aniversario mo á capital. I' . 30 000 'd ,dente, .fm ôntem, assassinado, de tocaia, na estrada de rodagem entre Passo do Sertão
, ,

a catrão; ' e amomaco e Rocínhanatalício da veneranda sra. d.
P Ih sulfuroso e todos os navios aci- A

". , ., . ,

Maxima Gonralves Medeiros a ra me ord 1 000- I d vítima, que era muito estimada, recebeu seis tiros.
:t 't r

t' d ma e, tone a as, sem D h
'

d dê b b
.

genitora do sr des Medeiros Filho es e Ica o I _ I
- escon ece-se, am a, os pormenores esse ar aro Crime que revoltou a popu-

membro da 'Côr�e de Apelaçã� soldado condtar °vutrols va,or1s �aolre,açlO� lação de Araranguá, em vista da maneira brutal e covarde com que foi perpetrado.
na os. a or tota, me U81ve o

-0-do Estado. dinheilO·-·67 678000000 mar- R" ::l '

RIO 17-Ao general Raí- \T I' d' 'I' 'd A nl,ANGUA', 19 (A Gazeta)-Ho]e ás 6 horas foi sepultado o major Alcebia-
.

, '

coso a or as co amas toma as d Sá' t d hmundo Barbosa. chefe do 75 DUO 000 OOG e� e ra, CU]? en erramento teve gran e acornpan amento, estando presente altas au-

Departamento do Pessoal do maEos, d' h'
.. toridades locais.

Exército declarou o ministre . a:l �l
a

hUG� peJse �o Pronunciou, á beira do tumulo, comovente oração, o sr. Arnaldo Napoli.
da Guerra que de coníor-

maior a?e o, ,son o ourar o "O Acaba de regressar do local do crime o prefeito municipal ceI. Caetano Lumertz
midade com a �ugestão apre-

arrnamentrstas l
__

M,t\1-v I

jue se fez acompanhar do delegado de policia.
'

sentada pelo general Eurico Sezões? Pilulas Mcàe:ro", -0-

Dutra comandante da 1 a. Em todas as farmacias e dro- O dr. governador do Estado, nomeou, ôntem mesmo, delegado de policia régio-
Mar Regiã�, a altura minima dos garias, nal, com séde naquela vila" � �enente �a Fôrça Pública sr. José de Souza Lima, o qual,

individuas compativeis para J V'
"

dOI" acompanhado de quatro policiais, seguiu, ôntem pela manhã, para áquela localidade.
f

"
" , orno tntctus e ivetra I O major Alcebiad s S' é d Altarnt G'

-

iduncionano o serviço militar, em tempo , .,

e eara sogro os srs, amiro uunaraes, prest ente da
de paz, fica, provisoriamente Vindo de Curitiba. onde cursa Ass�mblél� Leglslat�va; deputado Pompilio Bento, ceI. Fontoura Borges do Amaral e

elevado a 1 metro e 55 cen- Direito com brilhantismo, esteve Racine Leite, e genitor dos srs. Carlos e César Seára.
timetros. de passagem nesta cidade, o jo- Os srs. deputados Altamiro Guimarães e Pompilio .Bento, chegaram, ôntem, ás

,

r V-" dO' 19 horas em Araranguá.
O "habeas corpus" ve� Jor�a ista IOlClUS e VI-

_. verta, diretor do confrade Cra- CAFE' BOM SOo NOconcedido ao reda- zeiro do Sul, de Laguna. .JAVAtor de 'A T.arde"
A A Praça 15 de Novembro

B' 17 T d
,J ssem- Antonio Paschoal

aia, - o os os jor- b·'
•

dnais noticiam o CêSO da con- leia e
H01\1ACl05 cessão do «habeas-corpus» Goiás

Contratou casamento com a ao redator da Tarde. C lu be dos
senhorinha Maria Bernardina Car- A noticia foi recebida com guardada por po-
doso, filha do sr. João de Deus gran�e satisfação pelas elas- Hclats Funcionarlos
Cardoso, o sr. João Batista Car- ses líberais.

p
,.

b I-d f, , d Alf d
--------

RIO, 16-0 sr. Nero Ma- U ICOS
oso, uncionano a an ega N lftmeaça-odesta capital. ... cedo desmentiu as noticias de I '

que a Assembléia-a Legislativa,
FOI aprovado, em sessão de

de Goiás estivesse ocupada pe- sabado, pe_lo Conselho D,e1ibera� AChadala polícia. por ordem do gover- tovo do Clube dos FunclOnarios
nador do Estado, declarando que Públicos, o regulamento da Cai� V�tl·maela está guardada por policiais, a xa Benetlciente, que fica cr�a- Uma caderneta do I
pedido do presidente da ca�a, da an;-xa ao mesmo Clube. Banco do B. asi I
que não consentiu que a mesma i\ Caixa ir.icíará desde logo Ha dias noticiamos o de deum e ngd'"
reunisse ilegalmente, median�e as suas operações, pagando ás

I
saparecimento de uma ca- no d a Polic i a

Pllulal Medeiros convocação do sr. Hermogenes famihas dos sócios feleciJos o derneta do Banco do Brasil fa Iec�uno
Indicadas contra Impallldismo, Coelbo, recentemente destituído peculio de 2.500$000, peculio no valor de 1 :800$000 e per- Hospita I

Procedente da região serrana malaria. maleitas e sezões. da presidencia pela maioria. êsse que �erá aumentado grada- tencente a Durval da Silva. Faleceu, esta madrugada no

encontra-se nesta cídade, o sr.
------------ tivamente, até o maXlmo de dez Maria. H 't I d C 'd d
D

OSpI a e an a e, onde se
Celso Ramos, influente politico. eselllprego contos de réis. Ontem, ás 16,30 horas o encontrava, o lavrador Josino

fo rçadO
SENHORITA' Acompanhe Ontem mesmo, inscreveram 'se sr. Heitor Dutra, funcionlrio B nt I" "be o naClO, pe�soa em con";

a Moda como contribuintes os srs. Adol- federal, residente á l)raça 't d h d
'

ceI ua a, e que, a ias, fôra
BERLIM 16 -No m�s de d B I C' t

fo Silveira. Otivio dt' Oliveira, Getulio Vargas, compareceu por imprevI'dencI'a, baleado, mor-
S b

'

d f d cor.opran o suas o sas e lo os na B' P' E I L á P I C
-

etem ro, o esemprego orça o alIsta erelra, manue inha- O icia entraI, entregan- ta�mente, na estrada geral, entre
na Alerr.anha diminuiu de.... Casa. Macedonia res, Rubens Ramos, Tomaz Ca- do a referida caderneta ao BIg,u?bSÚ e TiJl.lcas, pela escolta
63,000 pessoas, registrando-as A C 'b d

bral, Antonio de Padua Pereira, comissario de serviço, a qual P,ol,Iclal que procu,rava os pr�s05
f, d" t t I d asa que maIS arato ven e Mario Lacombe e Arara\ Cam- foi encontrada na rua pelo Iem ms e mes um o a e, ..... I U tlm'u.oente foragIdos da cadeia

1.035.000 desocupados. 6 TRAJANO 6 poso seu filho menor João Dutra, publica da São José.

RegulamentoNossa Vida
do sêlo

AHIVERsARI05

folio .fIlcântara da Cunha RIO, 17--0 «Diario Ofi-
cial» de 15 do corrente pu-

Passa hoje, a data aniversaria blicou novamente o regula
natalicia d,', destacado conterrâneo menta do sêlo, aprovado
sr, João Alcântara da Cunha, pelo decreto n. 1.157, de 7
chefe do Trafego dos Tel'."grafo� I

deste mês, visto a primeira
neste Estado E: digno presidente publicação ter si�o feita com

da Câmara de Vereadores de algumas mcorreçoes,
Florianopolis.
O distinto aniversariante, cava

Iheiro fino, funcionario competente
e zeloso, goza de geral estima em

nossa capital, sendo, por esse mo

vo, fartamente felicitado pelos seus

amigos, colegas e admiradores.
A Gazeta cumprimenta-o, efu-

Barbaraerovaràe�

sivamente. prestigioso politica
Alcebiades

•

major
Seára

Festeja hoje o seu aniversario
natalício a exma. sra. d, Ondina
Pinto da Luz, esposa do nosso

conterrâneo sr, tte. Arlindo Pinto
da Luz,

enzem m-m5 HOJE

a exma. sra. d. Aurora
ques Guimarães;
o sr. João Arêas,

da Delegacia Fiscal;
o sr. Pedro Evaristo Dias, Iun

cionario da Assembléia Legislati-
va.

Aniversariou-se ontem a exma.

.ra. d. Laura Moura Ferro, es

posa do sr. dr. Pedro de Mou
ra Ferro, advogado residente em

..Julga-se Dr
ofendi,do

•

o sr. Mario Bo:nfante De
maria, residente á rua Nova Pertiu, hoje, no avião da Pe
Trento, esteve. sãbado, na nair, com destino á Capital da
Policia Central, queixando-se Republica, onde tomará parte no

contra Fenelun Pessôa Ca- Congresso de Chefes de Policia
valcante, por ter este, varias dos Estados, a realizar-se, no diã
vezes, batido á porta de sua 20 do corrente, o dr, ClaribJte
casa. Gaivão, digno Secretério da Se'
Disse o queixoso que pa- gurança Publica,

réce tratar-se de ofensa. .. S. s., viajou em companhia �
de sua exma, consórte.

Claribalte
Gaivão

Celso Ramos

Foi nomeado Edgard Piazze
ra, par� eJeercer o cargo de En
carregado do Posto Fiscal jlmto
á Estação Ferrea da vila de Ja
raguá, subordinado á Coletoria
da mesma vila, percebendo a

remuneração marcad� em lei.

L'HE6Am UH5

Dr. Sizenando Teixeira

Procedente de Santos, chegou,
sabado, via aerea, acompanhado
de sua exma. familia, o dr. Size
mando Teixeira.

ml55A

Celebrar�se-á amanhã, ás 7
horas, na Catedral Metropolitan;;
uma missa em il1tenção

'

á alma
de Manoel Simões, falecido na

Capital da Republica,

FI V" 'tA ISle

R
FlARAIZO

I
Z
O

o formidavel stockASSO BROSO!
de tecidas finas da Case'

Rua Felipe Schlnidt n. 21
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