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PORTO ALEGRE, 21 - L\ Secretaria geral do Par
tido Republicano Liberal, após a sessão plenaria da Comissão Cen
tral, realizada á tarde de ontem, em Palacio, forneceu á imprensa
a seguinte nota:

A delegação designada pela Comissão Central do P. R. L.
apresentou, na reunião de hoje, por intermedio do senador Augusto
S,mões Lopes, circunstan-nado relatorio das demarches realizadas,
vi -ando a solução dã divergencia decorrente da eleição para segundo
vice-presidente da Assembléia Legislativa Estadual. Acompanhando
êsse H lntorio, foi lido o documento adiante transcrito.

Fica, como se verá, honrosa e satisfatoriamente solucionado
o incidente. O relataria e o documento,· acima r-feridos, após se

rem do :onhecimento d" Comissão Central, foram. por todos os seus

membros, unanimemente aprovados, sendo transcritos na áta respe
criva e estão redigidos nos seguintes termos:

ligaçõesSem quaisquerDO politicas.A voz POVO

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

..JAIRO CALLADO
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�------

que tratou do assunto, propondo a solução achada, só tenho que
louvar a maneira cavalheiresca por que [ômos recebidos. Não posso
deixar de louvar tambem e me regozijar pela maneira por que o

general Flôres da Cunha recebeu a sugestão que apresentamos. S.ex.
aceitou todas e, assim, concorreu fortemente para a solução feliz a

que chegamos. Confio, agora, que rlaqui em diante o Partido Libe
ral contir.uará a trabalhar, coeso e forte, cumprindo fielmente os seus

grandes destinos.>

A viagem do
tuno Vargas á

o relataria

dos dissidentes

Anuncia-se q;lIe o

dente pranlfJ:�ciarâ tlgJ�rnl

discurso pGi�tico
«A comissão designada pelo presidente para examinar a

situação criada pela eleição do segundo vice-presidente da Assem
bléil e a carta dos deputados J. Loureiro da Silva, Moísés Velinha,
Viriato Outra, Benjamin Dorneles Vargas, Julio Diogo, José P.
Coelho de Souza, Paulino Fontoura � X'lVÍer da Rocha, cornuni
CO\) aos seus companheiros de comissão que ontem á noite reuniu-se
er» conferencia com todos aqueles representantes,

Desse entendimento ficou resolvido em primeiro lugar con

siderar-se como não recebido o documento alud.do acima, em vir

tude da troca de i']é;as e impressões realizadas nesse encontro.

Te-ido os mesmos deputados esclarecido a sua ação ao de
liberarem votar para segundo vir e-presidente 110 deputado classista
dr. Alexandre Rosa invocando dispositivo expresso do regimento
da Assembléia e declarado, ain:L, qu � ao assi a agirem não visa
vam provocar dissidio algu n nem atentar contra a autoridade da
Comissão Diretora Central do P. R. L., a comssão caracteriza

pela seguinte Iórrna o seu pensamento:
De acôrdo com a p�axe seguida nas Câmaras de Repr€"5en'

tação Polilica o provimento dos ca. g::>s da M�sa que as dirige é

SI mpre feito pela articulação entre o presidente e os leaders que

representam as correntes partidárias, como, por exemplo sucede no

lq;islati"Vo federal. Entretanto, pelo artigo 27 do regimento da As·
sernbléia Estaduai é [orçoso, porém, reconhecer a legitimidade do
áto praticado por aqueles representantes que, aliás, declarar-i ter agi·
do pela fórma conhecida, em primeiro lugar pelo motivo referido

e, depois, porque até o momento de comprometerem os seus votos

não havia outra qualquer candidatura em jogo.
Diante da conclusão acima e que a comissão chegou, espe

rando a conformidade em seus demais companheiros, julga que o

incidente deve ser dado por findo, recomendando, ainda a mesma

comissão, que todo o partido, ponderando as razões expostas e con

tribuindo para o completo apaziguamento da nossa situação partida.
ria continúe vendo naquêles nossos correligionarios os mesmos e au

torizados representantes do Partido Republicano Liberal».

A palavra

A formula de conciliação

P. ALEGRE, 21-0ntem, á noite, ouvimos do deputa
tado toureiro da Silva, em seu nome e nos de seus colegas que
dissentiram da candidatura oficial para o preenchimento da 2. vi

ce-presidencia da Assembléia, as seguintes declarações:
- «A Comissão Central do Partido Republicano Liberal

resolveu, unanimemente, reconhecer e proclamar a absoluta legitimi
dade da nossa atitude, por ocasião da eleição do 20. vice-presi
dent-, A nossa atitude portanto, f. perfeitamente legitima e está de
acêrdo com as normas e prerrogativas do Poder Legislativo.

Alguns correlig.onarios, n4 "entanto, açodadamente, sem

compreender essa situação, manifestaram uma hostilidade injustilica-
vel, que a Comissão Central acaba de desaprovar, considerando a

BArA 21 O j Ab! d Cd' id ;

mim e aos deputados Moisés Velinho, Xavier da Rocha, Benja-I. .'
- sena or r: l';U o ou ur.u,. OUVI o [lfiii

mim Vargas, Julio Diogo, Paulino Fontoura, Viriato Outra e Coe- \ Imprensa, em sua passagem por aqui, disse que o munstro Ag�m:-
lho de Souza, representantes Íegitimos e autorizados do Partido doon MdagaRlbãesbel.stava sendo cotado em Pernambuco para preSl-

R bli L'b I
ente a epu tca,

epu icano I era.
_

Jamais êsses representantes pretenderam afastar-se do Parti
do e as suas manifestações públicas são de sobejo conhecidas nesse

sentido, considerando-se cada vez mais integrados no P. R. L.
Acatam êles a orientação tomada pela Comissão Central,

pois o proprio regulamento interno do Partido é explicito nesse

sentido, isto é, a Comissão Central é que delibér 'l» •

RIO, 21 Os jornais insistem em falar na viagem
do sr. Getulio Vargas á Baía, afim de inaugurar o Ins i
tuto do Cacáu. dizendo-se, entretanto, que o prcsiccntc da
Republica fará um discurso mais politico do que propria
mente economico.

Candidato
para presldencia da Republ.ca?

APRO
o reajustamento

A renuncia dos seCretários
RIO, 21 - A Câmara aprovou, hoje, a redação

Resolvida a crise manifestada no seio da bancada liberal,
final do reajustamento. Não houve oradores, nem pe
didos de verificações.perdura apenas a do Secretariado, em virtude das renuncias dos

srs. Raul Pila e Lindolío Colar.
O reajustamento seguiu á sanção presidencial, ten

E solu-
do O sr. Getulio Vargas o prazo constitucional de 10 dias.sta, entretanto, espera-se que venha tambem a ser

) , f

2.' = ".d
cionada satisfatoriamente, dada a resolução ôntem manifestada pelo A atítude da Frente U'nlca
governo de não aceitar os pedidos de demissão formulados pelos seus

.
dois colaboradores. PORTO ALEGRS--21 (A Gazeta)-Assinada pel s

Foi a seguinte .a fórmula acert�d� na Prefeitura entre a Co. Com efeito, á reunião ôntem realizada do Secretariado, srs. Mauricio Cardoso e Firminio ToreHi, presidentes dos diretorios
missão Especial e os Oito deputados dIssidentes,. � .

que, aprovada sob a presidencia do governador, o general F lôres da Cunha so- dos partidos que constituem a Frente U'nica, foi distribuida á im

p�la �o�llISS.ãO Central do P.R.L., encerrou o dissidio aberto

quarta-,licitou a presen�a do.s srs: .�in�olfo Colar e Raul Pila.
,.

prensa uma nota dizendo que, em virtude das consultas dos diretorios
feira ultima.

.
. ."

A reunião teve imcio as II horas e ambos 05 secretanos municipais, a atitude a assumir em face dos últimos acontecimentos

.

«A II�s�re C�mlssão. EspeCIal q�:- conosco se
.

entendeu a: ponderaram ao chefe do governo que não poderiam tomar parte politicas, é de q�e 05 partidos Republicano e Libertador estão aten

propósito dos últimos acontecimentos pO!IhCOS fica autorizada a de-l na mesma dada li sua posição de demissionarios. O governador, po- tos e se pronuncIarã� no mome�to oportuno.
clarar, em nos�o no�e perante a Comissão Central do P�R:L., �u� \ém, fez-lhes um apêlo para que, embora &�m voto, tomassem par-I . Adv�tem, amda, aos �lretorios municipais ,a inco.1Veniencia
acatarros a on�ntaçao da mesma, m�ntendo os pO,ntos (L �Ista relte te nos debate:s dos assuntos que iam ser obJéto de exame, como de mamftstaçoe5 prematuras, feitas sem pleno conheCImento de causa.

Jadamente mamfestados por todo� nos de q�e contmuamos IDteg�ados conselheiros. E acrescentou que aproveitava a oportunidade para
no .P.R.L. certos de que o partIdo �u � ajudamos � fundar fOI o�- afirma-lhes-o que fazia prazeirosamente que, qualquer que viésse a

gamzado para. prolO.oVtr o bem �o �IO Grande do "uI em harmoma
ser o resultado da crise politica, coIttinuavam ambos a merecer do

com os suspenores mteresses naCIOnaiS.
goveJ!lO a mais irrestrita confiança.

PORTO ALE.GRE, 20. de outub�o de 19?? A' tarde o sr. Oarcí Azambuja declarou verbalmente aos

. (�a). J. LOUrelr? �a v:Slll�ah' porjsl � ppor V:Czrza1hto dDutsra e

I' dc)is secretários que o governa não aceitára· os seus pedidos de
Benjamin Vargas, MOlses _

e ln o, ase
'. oe. o e (lU- de,nissão.

za, Xavier da Rocha, Pauhno Fontoura, jalzo Dzogo». De ac:ôrdo com o estabelecido pelo proprio modus-vivendi,
potêm, quem terá de decidir sobre a volta dos mesmos aos seus

postos são as chefias partidarias. Assim, hoje pela manhã, o presi
df'llte do Secretariado enviará aos srs. Mauricio Cardoso e Firmi
no Toreli duaq cartas em gue responde ás Que recebêra dos ses,

Raul Pila e Lindolfo Calor e comunicando a resolução do general tes, na
Flôres da Cunha, de que as direções partidarias deliberem, rena'·

vando a confianç� nos seus representantes no governo.
Só depois dessa lnanifestação dos seus partidos, cujos dire

torios serão possivelmente convocados, poderãO os secretarias demis
silJnariQs volver aos seus postos se concordarem com tal SOlUÇãO.

o qu� foi preciso para rea
lizar a pacificaçao

PO�TO AL�GRE-2J -A comissão especial encam�
gada �e paclfi�ar a cnse surgida no seio àa bancada do Pü:·tjc'o
RepuLhcano Llboral glúcho, só cons.�guiu concretizar ê:ise ans�io dos
politicas situacionist:,,: após � ap�ovação, por todas, do seguinte:

I) DôsmobIllzação Imediata dos corpos provisorios.
2) A permanencia do gal. Flôrcs da Cunha, na �hAía do

Partido;
3) Reconhecimento da leóitimidade da atitude dos dissiden.
Assembléia, quando da eleiç§o do 2' vice-pre"identp.; •

4) Visita dos deputados dissidentes ao sr. A. J. Renner
afim de explicar-lhe que a eleição do vie'_!-presdent.! :lb301ut"ln; \!;
não imp"ica numa d�slealdade áq�ele deputado classista a quem mui
to consIderam, por ISSO. que a eleição do sr. Alexandre da �osa já
F_stava assc:ntada ha mUlto tempo entre íl'Jue!es parlamentares.

o que disse n se,,",ador
Simões Lopes

PORTO ALEGRE-21-Falando 5ôbre a pacificação
politica do Partido Republicano Libera!, dis�e á Imprensa o senador
Simões Lopes:

_ «A solucão da crise aberta no seio da representação do
nosso partdo na Ássembléia Legislativa deixa-.ne completamente
confortado. Na qualidade de membro que fui da comissão especÍéal
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BERLIM, 19-Por motivo
O sr. Diretor Geral da Fazenda próxima realização da Semana

do Livro, que será inaugurada a
da Nacional aprovou o concurso

25 deste mês, realizou-se uma para guardas da Policia Aduanei-
d I' ra, recentemente realizado na AI-

recepção a mais e cem jorna IS- A
tas nacionais e estrangeiros, que fandega desta Capital.cla5sificando ,..

d I os candidatos na seguinte ordem:foram sauda os pe o secretario
l: I I Id F

'

da Associação do Reich para ",/[' uAga�-(�
...

e�poJ
o

, Br�nchlslcod d I' l� ena fi �arcla ose uc e e, hoje, o seu primeiro amversano
d d d R'propagan a o ivro, em nome "b' d' S'l d Redator-ãereh de Vasconcalol d Sob a presi encia o r. I-

d id t d CA d C I Mauro RI erro a. I va, E gar de fun ação.o prest en e a amara e Lur-, ,

'R C
.

E d Em- carte de Freitas, juiz de Direito
t

. GarCia, Ari amos astro, Zlgo- FUTEBO'L
m sinál e regosijo aura substituto, em exercicio na 2a,·Ó d I' t t d mar da Silva Fernandes,Jonas Ca- preza oferecerá aos nhabituesll do

orad
or sa ien ou

t�e ? ,a a
mara da Silva, Celso Orlandmo RIO, 19 � O Conselho da Cine lmperio, excelentes sessões

Vara da comarca da capital,
propagan

_

a

énlessedsen
I

°f ,et- Innoos' Lopes, João Silva, Carlos l\1ori\z, Confederação Brasileira de Des-
cinematografica, exibindo, ás 5, PCresentes 0d�

srs. dMilton Leite di!
qua se nao

inda
a a

h
et o

f
.' Antonio Nunes Pires, Jat:mto Avi- portos esteve reunido, resolvendo 7 e 8,30 horas, a mimosa e osta, Ga Junto

p
a

, pr��otJd{�a,centros que am a se ac am a

aS-'1 d L A L D I' oficiar á Federação Rio Gran- I t I' I d Shirley I major
ustavo ereira, Jun IS-

d d J' P a a uz, ntenor UZ, ora mo empo g�ln e pe ICU a e
, , , '- Ab.1t� os a .Iter,atur�. dor espse �ldo- Padilha,Mario Uriate,Serafim JoãO dense de Desportos pedindo para Temple-A PEQUENA ORFÃ, tntal e,m exercJ�lO o c�pltac, ,etivo as orgarnzaçoes o arti O'

R
I' L d 5'1 S preparar individualmente os I'oga- "" ..,""""�r'-'O'="''*... ,..S''[�'*...��'':i:''l..�1 CameIroMonteIro escrivão.Ioi leito

N' IS' I' J' ibuí OUrlgues, auro a I va antos, '"••::!!, �""""'"�."""".",..'.".,.,�-='O�,,=t"

a,clOda. 1 tC,la'I�:a d'lstn ll[am Frederico Manoel da Silva Junior, dores Cardeal e Luís Luz, Oh- � Clemantino F. B. de Brito � o �orteío jur"do� que tem ,J�
dma,slo

e

I
�1 Odes

e catadog05 Danton Parente Natividade,Leon- CI0U tambem á Federação Para- � participa a seus pa- � servir r-a 4a. sessao doe do jun
e ivros se eciona os por to o o

'M FO G °I d SOl n -ense, pedindo identica medida � rentes e pessôas de l'i1 desta comarca a se realizar, a 16, .

I - C
-,

d CiO arques Irmo, enti a I -

r.� � d 11 hternto1flo a emao. Onld
medt � veira Sandin, Jati Roberg, Nerval com referenc:ía ao player P,iz,zati- � suas relações o con- � o mês �roximo, ás oras,

cf�mpemebntar, alPr�pagan
a se�a Pereira, Euripedes de Amorim nho, e a, Liga Faulist�, solicitan- � trato de casamento de � -io �alaclO da Justiça. Da�os �eita tam d:n pe a Imprensa, CI-

Leal, Licinio de Sousa Medeiros, dJ organizar um selecionado da- � sua sobrinha ZILÁ com � seguir os nomes dos sorteados,

nelrFa I
e ra 10., .

id Hemeterio da Silva, Miguel Re- quela entidade com treinos se- � O sr DEMERVAL ROSA. � Aldo da Rosa Luz, Artur Pe-
a ou a seguir o vrce-presi en-

_ d F ia.Ad MI' d manais, sem prejuízo das ativida- �. r.lI dro Carreirão, Armando Cuneo,
d CA d E 't rnao e ana, emar e qUla es

'r.� � A lib G I d Ntce a

Ih �marad eM"
...s�n oreds, de Sousa, Ulisses Dutra. des dos jogadores em seus clu- � � ta I a onça ves as eves,

onse eIrOS o imsteno a

2 I P d d F' bes. � F polis., 18 -10 -936. 'UI Anfiloquio de Carvalho, AgenoeP d d W' R o. ugar- e ro e reltas �� 1'rJropagan a, r. Ismann. e-
C d EnJ data a ser designada ha- � 1f������:U � Nunes Pires, Agapito Icornonu;,

cordou a época em que se abria a�.oio. B I
'

Hipolito vfra.' dois jo�os entr� o scratchs � !ij�� ZILÁ � ij Bo�ifacio Fr�ncisco VieIra, ,Be-um abísmo entre a literatura e o

d A ugadr-
e armmo

I F I r.!I

Il.kl
�. d t AI d d M d

I I' d I' e zeve o.
canoca e pau Ist�. ma m�nte, os � M e

Ir' � ne IC o m�1 a e, e etros,
povo, pe o ,cu tl�vO ,o IVCro ape- 4' lugar-Deodnio Ortiga. jogddores escolhidos" mais Car- ij=:. ........� � '"Z""....� Bruno Spogmtz, B�rtolomeu I.a-
nas nos meIOs Iteranos. om es-

J - 5 'A J' J - d deal,' Luís Lu,z ,e Plzzali,'nho) m- ��"�L�
DEMERVAL �""""'�. zaro, Donato, Barbl, D,onato do,'1° oao ant na umor oao e

1'I

r.� V Ose sistema o IVro representava M'
.'

Ad 'B' tervnão nos u,ltunos ,tre,mos de � no'lVos' � ale, Pereira,' oml,ngos JoseI 'd d
'

,., d elfa Lima, emar Ittencourt
I!" r. S Buma ca aml a e, mves e um

TI' AI" O' M' seleção da eqUIpe brasllelra para �� �����.� da Ilva, Fens ,oaobald, Ferllan-b f" 5 b I'
. o entmo, IplO cliga, ano

, �'S'�8"*"a"s'� d P h d A I G d fene ICIO. e as o las Iteranas
S h 'd E 'c. Ed I o campEonato sul-amerIcano. ""�"'" _:o�", ......",!!6

o a:: eco e VI a, o c r;.;-, '. c mi I, rnam C'l.osa, mun()o
, "

d [. G dnão são escntas para servir a n-
H 'J' R J VOt' d O c:nténo adotado Visa, ao a equipe espanhóla venceu a cu- o J:.ntres, ustavo e Assis,

d 'd t eusI umor, au I ormo os

d I b 4 O EI' O' B d' I I Ba e se a VI a não tem ou ra
5 t O I d G N b I mesmO tempo que aten -: ao a- ana, por a. Iseu I ernar I, samat e',

I' an os, f an ° ornes, ar a

d
'

'd dO"
,

dO 5 J I' M h'missão que se encerrar n�5 Ivros,
T 1 t' d S v.,.r lt d S I o técmco, eVltr\r espezas es- pnmeIrO tempo termmou com ne ItO ouza, u lO oc ler

disse: um e outro perdem o seu
o en 100 e ousa, 'a er e ou-,

a contagem de 3 a O. von Trompowscki, f/ligueI La
d sa Dutra, Antenor Segui, Aifredo necessanas.

sentido natural A depen encia
. Cuba perdeu a sPrie de jogos Porta, Octavio ALltonio Lobo,

f d Ravache, Alcion Pires Gomes,cultural daqueles tempos oi evi- RIO, 19-Foi noticiado que I que disputou com os mexica- Otavio Carlos da Costa, Reinal-
do em parte pela decadencI'a po-

Armando d'Acampora,Djalma Be-
C f d B 'I' d O d M II R b d SG a on e era�ão rasl ena f' es- nos. o oe mann, o erto e ou'

Il'll'ca e em parte pelo modo pu- ler,Ervino erlach, Julio Goulart,
d I 1" d ' , , P' T J d SE portos preten e rea i'lar uma tem- eve tres errotos, uma Vlto- za erelra, om"s oão os an-

ramente comer.::ial porque se fazia José Cardoso, Jnão Batista spin-
porada internacional e outra in- ria e um jogo empatado. tos o Ubaldo Abraam.

a Propaganda do Il'vro, como doIa, João Pedro da Silva, José d I B' 'd•

Mendes,Moacir da Cunha,MeilOtti teresta oa na ala, envlan o para
qualquer outra mercadoria. O na- lá os quadros do Velez SarsfieldAcompanhado do prezado far- cional-socialismo iniciou uma no-

Demetrio Digiacomo, Togo do
e do Palestra Itaha. Ambas asmaceutico conterraneo sr. Ivo

va e'ra, convencI'do desde logo Brasil Sepetiba. ,

dI excursões estão anU'lCla as paraVaz. visÍtou-nos ontem, o sr. P.
que só se poderia alcançar o exi- 5' lugar-Aldaberto 5 eger,

este mês.F. Bopp, professor de córte pelo to economico tendo em mente Aldo Linhare! Sobrinho, Mario
�istema Recto.

as finalidades culturais, E a pro-
de Freitas Noronha, Miguel 00- REMOs. s. expôr-nos o seu metho-

va da verdade desse conceito foi mingos de Sousa, Oscar Pereira,
do, que vem despertando o ma-

o augmento quási 20(00 6' lugar--Adolfo Montéo Cam peo r'l ato
ximo interesse entre os alfaiates, registrou na venda dos qli:r�: Pinto, Euclides Batilota ria S;ha, de remo das nu" As autoridades policieis de
e com o qual se resolvem inume-

em 1935. João G�nzaga, Odilon de CaStro, espec ia I i- Pettit Jean, viuva de Bechaers, que é
ras dl'fl'culdades da arte de ta- Osvaldo Ca:ixtro de Lima.

dza as 15 pessôas cem digitalina.lhar. Em Florianopolis já terml-
5 h _

7' lugar-Licerio de Camargo,
naram o curso os srs. Florisbelo 'd�nt ora, t

nao escJlha: Peça Luís 1\tlota Espezirn,Odando Mota O FLAMEN�O BRILHOU
Silva, Zenon e Oscar Bonassis e �I:r�� amen e: Fermento Me-

Espezim,Aldo Ferreira, Abelardo EM TODA A LINHA
Franci,co de Sales Menezes (de I el .

Beck, Cecilinio Domingues, João
Tubarão), es�ando em aprendiza-IIA,LUGAM-SE quartos. Tra- José Areias.Manoel Eloi da 511-

gem outros profissionais. �eira,Paulo Machado Dias.
Agradecemos a gent.ileza da visita, tar pelo fone 1436. 8' lugar-Francisco Duarte da

Silva,Nicolau Basilio Morga.
9' lugar- Rozendo Figueiró

Junior, Manoel �Aarcos Ramos,
Clovis d'Acampora.

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

"R E II II E R"
Por ser um prodúto da industria brasileira

um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcion:tmento
um moveI belíssimo
40 '}. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições dr.! pagamento
vantajosissimas, a lon?;o prazo.

Demais informações n)s escritorios de:

José Galliani J. Braunsperger
Rua João Pinto, n. 8 Cães E Rola.

Telef. n. 1350

Nossa Vida
AHIVERSARI05

Transc�rre hoje, a data aniver
saria natalicia do nosso conterrâ
neo sr. Rodolfo Ferrari, do co

mercio local.

Passa hoje, o aniversario nata

Íicio do sr. dr. João Bayer Filho,
advogado e lente da Facuidade
de Direito de Santa Catarina.

Aniversaria-se hoje a graciosa
menina Maria Terêsa, filha do
sr. dr . Ferreira Bastos, sub-pro
curador geral do Estado.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra, d. Aladia
Felipe Vaz, virtuosa esposa do

prezado conterrâneo sr. José da
Costa Vaz, prospero fazendeiro.

enzern nH05 HOJE

o sr. André Estefano Savas;
o sr. Manoel Pereira da Silva

junix:
a senhorinha Yone Costa, filha

do sr. Valdemar Costa;
a exma. �ra. d. Georgína Ra

mos da Luz;
o sr. cap. Abel Carneiro Mon

teiro, escrivão do cnme da co

marca da capital.

Festejou ontem, o seu amver

sario natalicio a graciosa senho
rinha Mariazinha Gonçalves, di
le�a filho do sr. João Gonçalves,
do alto comcrcio desta praça.

HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar: Nerí Garriào de Moura e

lrêne Àugusta Pamplona, soltei
ros e naturais deste Estado.

VI51TA5

,------------------------------------------------�

de tecidos finos da Cas&! R
PARAIZO

I

t5 Rua Felipe Schlnidt n. 21

ASSO

Semanada
Liv�a

Concurso
ap�ovadc GAZETA

. -

p o v oooov
FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 21 de Outubro de 1936

Gazeta l1ine Imperio\Sarteia de
'

Desportiva o �ine Ir.1�eria, da Empre-I juradas'la <Cines Coroados, COMemora I

PRAGA, 19 - Na partida
de futeból hoje disputada r.esta

capital, a Tcheco�Slovaquia ba
teu a Hungria pela contagem de
5 a 2.

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

DO ESTRANJEIRO
Bruxelas prenderam, Mari �

acusada d� ter envenenado

"II" Noticias recebidas em Roma dizem que um tremor de
terra destruiu no provincia de Belluno 1 50 casas,

Pro::!uziram-se três abalos, rendo o último ás 22 horas e

RIO,,., 19 - �eal:zou.se h,oje,!50 minutos, sp,ndo este o que cau�ou t��os os estragos.
na Lagoa RodrIgo de Freitas, I Não consta que tenha havido vltnnas p17:ssôais.
o Campeonato Carioca de Remo, A popuiação, tomada de !Jânico, abandonou as casas,
promovido pela Liga Especia- apezar do mau tfmpo, passando a noite nas praças públicas.
lizada,

•

O Clube de Regatas Flamen- "u" Continuam as gréves em diversos pontos da FrançiJ.
go brilhou em toda a linha, coo-

Novas fabricas foram ocupadas pelos grevistas, inclusive as de
Chicorea de Valencienes.guistando 6 vitórias nos 7 pa-

reos disputados. Na Lorena, teve inicio um movimento grevista dos mmei-

Ao Gragoatá coube o pareo
ros das minas de carvão. Nas industril\is Renault, a gréve ter

restan�e-o de aut-rigger a fdois mmou com a nomeação de uma delegação operaria para tratar de)

remos, sem patrão, chqando o
caso.

barco rubro-negro em 20 lugar.

DESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelínho
A:redita-se que os extremistas têm fundado receio de

não conseguirem a desejada rnalOna.

"u" Dizem de S. Jean de Luz que a conversação pelo
radio, mantida entre os ministros da Aviação e da Marinha e

o comandante das forças vermelhas nas Asturias, Tibo, foi perfei
tamente ouvida ne�ta cidade. A situação das Asturias nada tem

A Casa que mais barato vende NOVA YORK, 19-Numa de tranquilizador. No dia 12 do corrente foram fuliladas cêrc t
6 TRAJANO 6 I partida de futeból, disputada hoje, de :300 pess�ds por espIOnagem.

���������������

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na ..Jogos inter
nacionais

de futebólCasa. Macedonia

BROSO! P Visíte·o formidavel stock

'-
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1\/1atri2:: FL.ORIANOPOL..IS
Blurnenau � ..Joinville - Sao Fransisco � Laguna -

Mostruario permanente em Cruzeiro do Swl

Secção de Secç�o d'eSeoção �:ie
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetlcíar IUfldeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas méchanicas.
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de esplosão, iv1ot0!eS
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe-

'

electricos
9a.bonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssr.cs:
.\Icolchoados e Colchas Louça sanitarla - banheiras mancaes, corretas de couro e lena
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes �leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todo. OI naa Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, !,{LCCS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chírnicos e pbarmaceutícos sorios, serviço mechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangelras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangetra5 Material electrico em geral
�� Ernpreza Nacional de I'-Iavegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite fv1aria" _' Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ��
.

�
.�VAVAVAV.i7.â���WC-��������������9�V.á..\lIl2��.

Filiaes ern:

--.--Ge••�1��· A Gazeta

G���ii��� -_ .. ·-·�.�-,}"":Ol;�:,�.".d��.

..
t'tMOOIIOOO • o.�1 F�n:a 0'21anoA�.��O��.

! Companh�! "Aliança da Bahía"j I Dr�a:�:'��1 ink'::
o FUNIl:JADA. EM 1870 ! da Silva
e �

• S T M lti • J\dvogado

•... eguros,-� errestes e an Imos e RuaCons. Mafra, lO (sob.
O I t t I t IME IRA do B '1. I Fones 1631 p. 1290

•
ncon es ave men e a PR rasI

ti I
• CAPITAL REALIZADO 9.000:0013$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=I9"35 4.280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

e Diretor da Maternidadel
• Medico do Hospital

� Rua Conselheiro Mafra, '35 (sobrado) Caixa Postal- 19 O (C
'

,,::.,'.'
p Gr.!.•@,ursodeespecializaçãoem

" TELEFONE IV. 1.083 END. TEU:.GRAFiCO ALLIAf\/Ç-A �

� • moléstias de senhoras)

! ,Escrító.rios em Laguna e ltaiaí ! Atende na Maternidade Deseia �oncerta . O Vende-se um de fabricação
� � até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o alemã, C0m uma estante de
! Sub-Agentes erY" Blumenau e Lages G ea !aí�e-·CF)nsultorio: sr: B��I.zon,. á rua

Példrejferro
c um método por neL:

�,�7 G ANITA GARII3ALDI, 49 Miguelínbo. que será plena- phin Alard.
fi.iUJ.�••���-- ---_.�-,-----��...U --------- ..este satisfeito. . Rua Araujo Figueiredo n.5

Atentae bem 1
o •

I I
� Agencia Moderna de Pu- •
"
blicações, com séde em São Paulo;

"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Ci

Federal e possue a carta patente n. 112
•

F'o rrn ídave íS sortelol proprlol, tres vezes

por lemana, todas aI segun
daI, 'tQr99S e lextas-felras,

Extração com globos de cr'stal.

A maA I. -rI� IlsUl li honestidade, pois, OI lar

lalft:J aio presoncladol pelo povo.
__ _:- _�........_.._..__ _.o "...,. ...�__

G Ap,entes! Sub-Agentes'] e Reguladores det�Vf rlas!lem� �todol [ollEstados
,., Brasil, no Uruguai e nas prlnci paj8� praças estrangeiras.

Agentes em Ftorlanopolts :

Campos Lobo & Cía.

Advogados I Dr. Ricardo

I .. I GottsmannAccacto Mo- Ex-chefe da clinicá do Hospu
le -I ra tal de Nürnberg, (Professor.

tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Profe.ssor
Erwin Kreuter)

E!pecialisla em cirurgIa
geral

Curso de especializ ição em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci-

__da_ça_-o_d_e_d_iu_gn_os_tic_os__ V I O L INO

Indica:

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

operações de plastica

Vias Urinarias-BemOl I oides
ConsuUas:

das 13 ás 16 hOI.l5
'Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elelone, 1 595
tório de advogada á rua

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. I e das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L"
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Di. �\lligue1
c3f:Jabaid

CLINICA GERAL

.
.

O HUlv10HISMO, nas mais

espirituosas anedótas, historietas
comicas [ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos Lêr!

a nova revista editada pela S.

A: A NOITE, do Rio de}l-
neiro.

Visconue de Ouro Preto

ln. 70. - Ph01iP', 1277. -

I Caix 1 Postal, 110. I
I Dr. Pedro de Moura Ferro

I
•
O
•
.,
G

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
I· "- Dr. Renato= I==8arbosa==

ADVOGADO

Médicos

Dr. Carlos Corrêa
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OLIVERA

o r. Artur Pereira
e Oliveira

eUnlca médica da crlan.
ças e adultos

Coneultas diariamente das
4 horas em diante

Consultório: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-r595

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES'

VENDEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua enca

nada, chácara, muitas arvoo
res frutifcras etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco, 110 •

90, com) 8 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS UMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Batbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--SrE�a casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

bôas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietarlo EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

Vendt!.se uma bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informaçõe, nesta re·

dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I a. Carreira: - 10 meia 2
tricot 1 O meia 2 tricot, fazendo
assim até o fim da carreira.
la. Carreira, - 1 tricot 8

meia 1 tri:ot 2 meia 1 tricot
2 meia, assim até o fim.
2a. Carreira: - 1 meia 1

tricot 6 meia 1 tricot 4 meia
1 tricoto
3a. Carreira: - 2 meia

tricot 4 meia 1 tricot 6 meia
tricot,
4a. Carreira: - 3 meia 1

tricot 2 meia 1 tricot 8 meia 1
Numa caçarola nova, põe-se tricoto

uma garr�fa de vinho (ou menor 5a. Carreira: _ 4 meia 2
quantidade, conforme se quizer) tricot 10 meia 2 tricot 10 meia
branco ou tinto. 10 tricoto

•

Acrescentam-se cascas de ca- 6a. Carreira: _ 3 mela 1
nela, 1 cravo da India, a casca tricot 2 meia 1 tricot 8 meia 1 ANGELUSde meio limão e assucar.

Leva-se no fogo ç deixa-se es-

Abusar do vinagre nas sa- quentar, sem ferver. Serve-se com

ladas, ocasionam ernpobre- uma fatia de limão em cada
cimento dos globulos verme- copo.
lhos. E' bastante perigoso ás
anernicas. Acentua-se a aci-

tricotodez do estomago. 1)3 de suco de. UVdS, 1 [3 de
-

h 9a. Carreira: - 1 tricot 8O sumo do limão póde rhum Jamaica, 113 de vermouth

b A· meia 1 tricot 2 meia 1 tricotsubstituir o vinagre, com to- francês, 1 lance de a sintó, gl-
2 meia.das as suas propriedades te bem e sirva.

100. Carreira: - 10 meiasalutare�. . NOTA-Diki-Dike é o nome 2 tricot 10 meia 2 tricot, depoisQuasi sempre as enfermt-,' do chefe de uma tribu da Ilha como na pnrneira,dades agudas representam de Ukien, ao sul das Filipinas.uma I�ta .

e um esforço ex-I Contava em 1920, 37 anos de Sezões ? Pílulas Medeiros.

traodrdma�lO da natubretza �a-I idade, passava 23 libras (I 2 Em todas as farmacias edro-
ra estruir as su s anclas'l .

-nos) tinha 32 ganas.tóxicas qUi O�, mais ou m.,
_

P
c

:
d ód I polegadas

de altura. Este cock- CU R lOS I DADESar IS�dO: cada �m p e
tails foi posto em moda pelo bar-

ser o :n: ICO � SI mesmo,
I ma I dO Embassí Clube de Lon- As mulheres do sul da Servia

apenas nao obrigando o

ar-I d 1922 nunca sáem á rua com menos de
.

t b I h
. res em.

13 '1 d M
.

garusrno a ra a o superior qui ()S e roupa. uita vez
ao necessarto. DIPLOMATA este pêso é de 25 quilos; mes-

Continencia e sobriedade, GELO, partes iguais de ver- mo para trabalhar no campo.
facilitam esse cuidado. mouth francês e italiano, 1 lance n"o

de Angustura, 1 lance de ma- A chamada «frúta milagrosa»
rasquino, Decore com 1 cereja ou é urna das mais estranhas. De-
I morango. pois de comer.

••• '••••••••••90•••••••••

! Letras a oremio I
! "Santa Catharina" I
: 1.200:000$000 em premios :
� . .
.. Valor de cada Letra 20$000 •
., incluidos os juros de 40[0 ala •
• e com direito a Sorteios m� n- ,.
O saes pela última extrac'rão de , !• cada mez da LOTERIA FE- _

ti DERAL, de acc8rdo com a •
e Calta Patente n' 102 r com •
.o�� •

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor • •
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao G

FILANO
ti

preço único de G premio de 15:000$000 •
RS. 12$000 A CARRADA.: 9 premios de 500$$ 4:55000$$000000:i® 2 premias de 250 O _A distinta freguezia será atend!da com a maior w �

presteza pejos telefones. � 12 premias mensaes no total de 20:000$000 •
1341 -'-.-1300 --1088 : Accumulcm suas economias adquirindo LETRAS :• A PREMIOS «SANTA. CATH.I\RINA», que eFrL�O�R�I�A�N�O�P�O;;;LI�S�����.;-�����S�A.�N�T�A��C�A�T�A�RI�NliA e além de ganharem juros de 40(0 ala, concorrem a O>�

• 60 SORTEIOS em um total de e
• 1.2oo:ooo�OOO •

I �.' AS LETRAS 3ão negociaveis e resgataveÍs no seu vencimento !I. . _

lu FINALMENlE: Uma letra a premio representa um •
• bilhete que não sai branco. •

: Banco de Credito Commercal e =
• Constructor •
• Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA "
• Rua do ROlarlo n' 109 RIO DE JANEIRO

!J ' INFORMAÇÕES COIV[
e Angelo M. La Porta & Cia.
�
• EDIFICIO LA PORTA

.......................

azeta NO•

-

da saúde'COCK-TAILS('T � I C o T
..

BLONDE VENUS i- c itc da Ztla
defesaA,

tricoto
7a. Carreira: -- 2 meia 1

tricot 4 meia 1 tricot 6 meia 1

GELO - 114; Drí Gin - o

mesmo do Apricot Brandí, de
grenadine, suco de meio limão e

uma colher de cbá de assucar.

Outro homem, tambem im
mortal, que era médico, Edi
SOIl, dizia: «Não comas mais
que o indispensavel».

As pessôas que sofrem
diabetes, artritismo, obesida
de devem se privar de con

sumir fruías que contenham
muito açucaro As laranjas,
os pecêgos, as ameixas são
recomendaveis, sem perigo.

Entre os exercicios, de
flexão e rotação. tem como

principal virtude eliminar o

«xcesso de gordura acurnu

lada no ventre, nos rins, ao
mesmo tempo que actua so

bre diversos orgãos e dão
flexibilidade ao tronco.

Uma vez de pé, com as

pernas ligeiramente abertas,
os braços estendidos, efetua
se um movimento circular
de cintura, flexionando o tron
co até tocar o sólo com a

rnão direita, no sitio onde se

apoia o pé esquerdo e vice
v- rsa,

ROYAL SMJLE
Gelo na cocklteleira. Acrescen·

ta-se o suco de meia lima, um

calice de licôr de dry gin, outro

de Aple Brandí, 1 colher de chá
de xarope grenadine, para bater
e servir.

VIf'J CHAUDAs pimentas, o pimentão
picante, a canéla e a mos

tarda, são estimulantes, ori
ginando gastrites, enterites,
constipação do ventre. Este

A agua fervida, em que reparo é, um toque de aten
se dissolveu um pouco de ção ás cozinheiras e donas
sal, tanto para lavar, como de casa.

e.n aplicações dirétas, com

pressas humidas, favorece
notavelmente a cura de feri
lias, calmando-as, reparan
do-as. E' um antiseptico de

primeira ordem.

tricoto
8a. Carreira: - 1 meia 1

tricot 6 meia 1 tricot 4 meia 1DIKI-DIKI

Muitas pessôas-diz o dr.
Vander-acreditam que para
engordar é preciso comer

mu ito e para emagrecer, co'

n er pouco.
Isto é um erro. O mesmo

trat. meuto póde fazer ema

grecer aos que estão muito
gordos e encher as formas
d..s que estão muito delga
dos.

Este ponto-de-vista visa o

regime alirnenticie adequado
a cada organismo.

Mark Twain, humorista co

nhecido de todo o mundo,
escreveu (é curioso) um dos
melhores conselhos que se

I póde dar ás pessôas que so

frem molestias sérias do apa
rolho digestivo: «Todas as

grandes curas são curas de
fome. Si o alimento que vais

ingerir, não te alegra o es

pirita, nã:J o tomes.

Espera que tenhas fo;ne.

E' importante incluir no

menú uma salada de alface,
que é altamente desintoxican
te e neutralizante, pela sua

alcalinidade. Possue quali
dades de calmante para o

sistema nervoso. A alface,
bem mastigada, é suportada
até pelos estomagos débeis.

Lenha a domicilio
As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melh?r.. eficen
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,

Café e Restaurante
BOM OlA
Em Florianopol is é a casa onde

mais barato come-se

Grande variedade rlOS

pratos
Visitem pois o Bom Dia

L RUA ..J. PINT_O,__27
FLORIANOPOLIS

por MADAME MARIE

FORNO &
--

FOGAO
COSTELETAS PASSADAS

CHOCOLATE

Põe·se a frigir em azeite.Tira
se a linha depois e corta-se em

fatias perpendiculares e serve-se

com molho de lricassé.
Batem-se as costeletas, pondo

se de molho em vinho branco
(20 minutos). Depois são molha
das em gemas de ovos batidas e

polvilhadas com miolo de pão,
para serem fritas em manteiga.

Peixe 'com creme e agrião
-Faz-se um refogado e nele se

cozinha o peixe, só no vapor.Ti
rarn-se as peles em que foi cozido
é posto novamente.

Cozinha-se o agrião em agua

Gelo, 1 gema de ovo bem e sal e uma pitada de fermento.

fresco, 1 [2 calice de Chartreuse Fa�-se um cr��e: Leite, ovos,

amarelo, 1 calice de vinho do por- ma?telga e queiJo. �scorre-se o

to, 1 colher de sobremesa de cho- agrião, bate-se e rmstura-se
_

um

colete em pó. Bata fortemente e pouco do creme com esta, rmstu

sirva num copo de Bordeaux. ra-se, forr�.se uma r-arte do prato
antes de Ir ao fornu. PÕe-se por
cima o peixe e por ultimo mais
creme. Pulveriza-se com queixo
ralado e vai ao forno para corar.Gelo, 112 de Sloe Gin, 'J2

de Jerez quina, 1 jato de maras

chino.
Serve-se com uma cereja mas

cerada em alcool.

Tomate supremo---Escaldam·
se 6 tomates, tirando-lhes a pele
e miolo. Temperam-se com sal e
põ-m-se a geral. Bat,el'1-�e 1 5 ge
!\la� de queijo suisso, 2 colhere.
d,� creme de leite) 2 colheres de
rnolho de tomate, molho de piAlmondegas á portuguêsa
menta, pedacinhos de pimentões e-Passar na maquina a carne de

Iati d pickles, í-'ara formar uni creme es-
vaca ou porco e atlas e pão
molhado em leite. Ajuntar 2 ovos pesf�?' I •

t tid d d I
vccneiam-sc os orna es com

ou I, conforme a quanti a e e
_

1
.

j d S· esse creme e poe-se a gelar, paracarne, s� e uma pita a e

PIl-' servir com molho de maionaise,
ceso. Misturar tudo e fazer as a �

f' d ' lt lf'd d f· h d c n e.ta 05 a vo a com a ace PI-moo egas passa as em ann a e
d' h

trigo e deitá-las numa panela ra-
ca ln a.

s., um molho bem tem�erado cor_n Pudim diplomata--Em lor
ceboIa�, tomat.es e cheio. DepOIS ma propria, coloca-se, alternativade COZidas, retirar as almondegas,

I mente, uma camada de pão de
coar o caldo q_ue se leva ao. fogo Ilot ou de palitos Irancêses, hume
para ser reduzido e enfim ligado decidos em creme ralo e outras
com uma gema. de pas�as de Malaga, postas em

Bacalháu á congregado- molho em vinho do porto, livres
Posto de molho, parte-se em las- das seme�tes.
cas o bacalhau, e com batatas ,E assim até chegar a forma,
crúas em volta põe-se na caçara-I de'ie�do ser ?e pão de I�t ou

la com uma camada de cebolas biscoito a ultima camada. Sobre

(r�delas). um ramo de salsa, den- tu-lo vai o re�to do creme.

tes de alho em rodas, cravo e pi Banho-:nan:, em form_a tapada
menta e outra camada do baca- e untada com calda queimada ou

lhau e roelas de batatas. Por cimü manteiga- Pode-se cobrir o pudim
de tudo deita-se uma porção de com rhum e inflamá-lo.
bom azeite que cubra. Leva-se a

caçarola tap ida a fogo brando,
agitando-a. atê que fique pronto.

Receitas

Cunsai��uiu
safar-se

Bifes enrolados-Cortada a POI�.TO ALEC�E. 19-
carne em fatias finas, largas, bate- O

.

navIO alemão,
.

RiO de I.:�
se muito e esfr�ga-!e c?m alho neu o, -1ue encalh ra h� _ qu�Sl
esmaaado, manteiga e pimenta e uma sem�na, na& pr_oxlmldaaes
dentro de cada fatia mete-se um desta capital, consegUiU safar-se,
ovo cozido. enrolando-ii então e dirigindo-se para este porto glj:).
atando-lhe uma linha branca. si vasio, pois tinha alijiado glan·

de parte de sua carga.
----------_._

Serraria Delam bert Bebidas Nacionais e Extr2,JI-
Custa 12$000 a carrada, geras só NO

porém, rende mLlito mais. CAFE' ..JAVA
Praça 15 de Novembro
Anfanio Paschoa!FONE 1.100

anw=z-r";_

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVEr�SÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR A03 DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao V i.7pora Imperial país, nele
encontrâreis grandes vantagens, confôrto, honeíis
dade e ambi;;,nte seléto o que nlUito lhe agradará

I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro
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solidsrizam-se com a iriserção
Câmara Federal, cío discurso
dor Armando de Saltes

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

anais da
governa�

nos
do

Oliveira
PORTO ALEGRE, 20 -- «A Federação». orgão ofi

cial do partido situacionista, publica hoje, em grande
destaque, na sua primeira página, composição a cinco
colunas, o seguinte telegrama, procedente da Capital da
República:

«Nos meios parlamentares empresta-se a maior irn
portancia á atitude dos lideres das bancadas situacionistas
baíana e mineira solidarizando-se da tribuna pela publi
cação do discurso do governador Armando de Sales Oli
veira nos anais da Câmara dos Deputados. Sómente hoje
é que os jornais transcrevem a integra do discurso do go
vernador paulista, alguns dando-lhe imensa importancia e

comparando-o ao celebre «Manifesto de ltú, CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
O «Diario Carioca», comentando o discurso diz que horas, uma hilariante comedia,Go

agóra as minorias desvairadas querem copiar os figuri-l zar a vida.
nos que marcou Roma e que parte ainda de S. Paulo a

palavra traçando os ramos da democracia nacional. O
mesmo jornal condena as ridiculas imitações».

A v

CARTA,ZES
DO DIA

CINE IMPE-q_IAL, ás 7,30
horas, em última exibição--Pro
cura-se uma mulher, com Joel
Mac Crea.

toro

RIO 20 - O primeíro orador na Câmara, hoje, foi o sr. Café Filho, que tra
tou de pol!ti�a, a começar pelo seu Estado, onde, disse, partidarios seus, entre os

quais um zelador da igreja, um abastado faz�ndeiro e uI?, usineiro vão sel�d� tran
caíiados como extremistas, mas, no entanto, sao apenas vitimas de perseguiçoes d..
situacionismo.

Depois passou a apreciai o cenarlo nacional. --Que é que s� v�? Um sena

dor oposicíonista, campeão da reeleição do sr. Getulio Vargas. �ma m�nor1a pc:r1ame 11-

tar unindo-se ás forças governamentais para escolher o candidato a sucessao. E'11 � J.

toda essa confusão só uma coisa anda certa: o relógio do chefe da Nação. Outros

relogios marcam seis e meia, hora da meditação e da fraqueza. O sr. Café Filho es

gotou toda a hora do expediente. Fez outras consider,ações sôbre o �omento atua .

justificando o projéto de sua autoria, que manda reintegrar as pessoas que forem
absolvidas pela justiça especial.Procedente de Curitiba, che- Pela órdem, o sr. Boto Menezes, representante da minoria, leu na tribuna e

gou, ontem, via terrestre, nesta ca- int
. ..

, , , , , entregou á Mesa a segUIn e indicação:p,Jtal,? dI5!Int� �atn,clO e alto lun-
J «Indico que, por intermedio da Mesa, a Carnãra, interpretaníc o sentimento

c�onano do Mlm�t�rIo da �duca-l geral dos brasileiros, diri)a -se a todos 03 g0ver.ladAores do� Estados, solíc�tando A
que

çao, sr. dr. Euchd�s Pe�leado, I êles se manifestem publicamente. sem reservas, sobre a liberal-democracia e sobre
q�e vem proceder a msp�ç�o pre-: os extremismos da direita e da esquerda».
via na Faculdade de DIreito de _

Santa Catarina.

FLORIANOPOLIS, Quarta-Feira, 21 de Outubro de 1936

CINE RF�X, ás 7,30 horas,
O vingador misterioso, um far�
uiest de sensação,

os GOVER
que

ADORES
se definam

Aplausos do governador
Lima Cavalcanti

RE�IFE, 21-A proposito do discurso do sr. Arman
do de Salles Oliveira, o governador Lima Cavalcanti disse
o seguinte aos «Dia rios Associados:

«Foi um discurso realmente notavel o que o sr. Ar
mando de Salles Oliveira pronunciou em São José do Rio
Pardo e teve por certo a mais profunda repercussão na

consciencía de todosx os brasileiros. Sua palavra de esta
dista encerra o itinerario para o espirito nacional, vigilan
te, nesta hora histórica, contra todos os seus inimigos. O
governador de São Paulo disse á Nação verdades claras
e definitivas. Com seu pensamento e sua cultura, indicou o

caminho a seguir e as soluções a aplicar, para que o Bra
sil seja digno de seu destino historico, O discurso de
São José do Rio Pardo é um programa para a perfeita
construção politica, economica e espiritual do pais. De
agora em diante êle deve estar presente no pensamento
de todos os respousaveis pelo Brasil: ou seguimos as pa
lavras do governador de São Paulo, que são palavras de
patriotismo, ou mentiremos á nossa finalidade e tOI narno
nos indignos da confiança e esperanças que o país está
depositando em seus lideres pclitícos.»

CINE ODEON, ás 5, 6,314
e 8,30 horas, em sessões popula
res, A morte do dr, Harrigan,
com Ricardo .Cortez e Mary As-

Dr. Euclides
Penteado de
Almeida

o general Flôres �ja Cunha
dá suas ii-npressôes

De Rio, em 19-10-936 - Governador Flõres da
Cunha--Palacio-Porío Alegre. - -Díarios Associados»
solicitam vossencia gentileza maxima urgencia impressões
gerais acerca discurso governador Armando Salles pro
nunciado São José Rio Pardo. Saudações. ASSIS CHA
TFAUBRIAl\JD.

Para resl
ponder

pelo eX pedi
ente da Se.. contra apropriacretaria de

Viaçao MINAS, 21 - Na cidade de Divinopolis. o operano
. . . João Carlos Correia, por motivos luteis, desfechou um tiro de fu

FOI ,deslgnad� o SecretarIO da zi] em sua propria mãe. cujo estado é gráve.
Fazenda e Agricultura, dr. Celso O criminoso foi prêso' em flagrante.
Fausto de SOUZd. para responder ------------------

pelo expediente da Secretaria de

A e5co IhaViação e Obras Públicas, en-

quanto durar o impedimento do
respecti vo titular, que para o

Norte do Estado seguiu em objé
to de serviço público.

esteeheu
de

um

fuzil
tiro Renunciou

a chefia politica
S. PAULO, 21-0 ten.:n

te-coronel Magalhães Barata, te

legrafou ao diretorio do Partido (
Liberal do Pará, renunciando ao

cargo de presidente daquela agre'

-

mae
miação.

VENDE--SEno 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.

-0-

Dr. Assis Chateaubríand-> «Diários Associados--e-Rio Guarda-chuvas e
Acedo com prazer á solicitação que me fazem os sornbrtnhas-Diarios Associados». Li com vivo interesse a béla e in- R N O C E T I RIO, 21-0 sr. João, Neves, de acôrdo com o sr. Mau- O sr. Inspetor da Alfandegt.

cisiva ?:ação do e�inente gov�rnad�r. de �. Paulo. Pel? CONSERTO E REFORMA neto Cardoso e outro" elementos da Frente Ueica, que encaminham desta capital, torna público que
meu feitio e pela minha educação politica, rrao posso dei-

a aplicação do octálogo, estiveram, sabado, á noite, na residencia deverão ser apresentados, pelos
xar de aplaudir a brilhante defesa da democracia e da au- Procura e entrega a domicilio do ministro da Justi�a, sr. Vicente Ráo, com que conlerenctaram importadores e eportadores ex-ta
tonomia dos Estados feita naquele discurso, A minha for- FOne I 348 longamente. O encontro teve por fim a escolha dos nomes que

belecidos nesta praça, respectiva'
inação castilhista sente-se confortada com a reiterada pro- Rua Felipe Schmidt n. 33 hão de constituir a comissão para o estudo da solução do proble- mente no áto do fechamento de!
clamação que nos vem de S. Paulo, nosso grande aliado

ma da sucessão presidencial. contrátos ou encomendas, as rela-
na propaganda e na consolidação da Republica, de que CO"lunistas ções das quantidades, valor em

na Federação está a garantia da unidade do Brasil. Ao I marcos das mercadorias compra-
Não falta autoridade ao sr. Armando Sales para apon- presos Nacional i- O ABONO das ou vendidas á Alemanha, a

tar aos brasileiros o perigo dos extremismos que amea- RIO, 21 - Procedentes do
I partir de I' do corrente mês, de-

çam as instituições republicanas. Como São Paulo, tam- Rio Grande do Norte. chega- zemos a ao funcionalismo vendo ser declaradas quaisquer
bem o Rio Grande do Sul, procurando colocar-se acima, ram prêsos varios elementos filia- alterações posteriores introduzidas
das incompreensões e divergencias que separam os ho- dos á várias celulas comunistas marinha mercante

RIO, 21-0 sr. Souza COSo nos contratos ou encomendas,
rnens, confia na grandeza do Brasil e quer viver dentro da que funcionavam em Natal. antes

t inst d F d 1" afim de que possa aquela reparti-
d d t t tituci I C di I b d' I·' d a, mins ro a azen a, so ICI-

I di
,

Sar em consagra a no ex o cons 1 ucrona . or la a raço. o movimento revo ucionano e
RIO 21 O "R ,.l' In t d T ib na! d C t ção remete-Ias ianamente á eco

(a.) FLORES DA CUNHA. novembro último. Os rêsos fo-, \,
- actca , em

I o� � ,TI ,u e on as �ue ção de Estudos Economicos e Fi-
lL id ,p I'

P
C I Interessante reportagem mostra sela distribuído ao Tesouro N J-

d b
D..

- ram reco \li os a o reia .entra
d d 'h

.

I,J
'

I d nanceiros o ga inete do Mims'
eS I9naçaO ente da Secretaria do Interior e

f' d d
. qu,,: a meta e e nossa mann a crona ocre ito especta e..

terio da Fazenda.a im e tomarem o estmo con- , d d 45 000 b I dJustiça, enquanto durar o impe- mercante e coman a a por es- . contos, a erto pe o e-
veniente,

I 1133 d doi ddimento do respectivo titular, que, _ tranjeiros. Publicando expressiva ereto ,e OIS o corrente,
Foi designado o Diretor do em objéto de serviço público, se- Mede'rOB estatistica o jornal pede que na- para o pagar:Jento do abono pro- Pilulas Medeiros

Interior e Justiça, Gustavo Ne- guiu para a Capital da Republi- Fermento de Qualidade. I cionalizemos a nossa marinha mer� visorio ao funcionali�mo civil, no Indicadas contra Impallldismo.
ves, para responder pelo expedi- ca. (Em latas e pacotinhos). cante. atual exercicio. malaria, maleitas e sezões.
wq;§b#}qptfU&f1;;MGZi@U;ZWltt,Gi2t.*IM1êtM�iWee= ._-- •

da
deneia da

candidato á presiA
Republico

Alfandega de
Florianopolis

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

o Sabão

Sfl.'OÃ���RGtAt
[SPECIAl!DADE
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