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Metamorfoseando atitudes por
Em 1935 a aposição calarinense, injusta e acremente,
dor paulista sr. i�lrmandQ de Sales Oliveira; C2 01 .936,
ramente e o eleva as culminancias de "candottiere".

acus'ava o

o enaltece

Dl

govern:tlT
IIaj II D;::- eJ�?'Ii ""

Acusadores de õntem, T,

.

réus Ii�e hoje
<\ Assembléia Legislativa aprovou, por unanimidade, em sua

se55ão de sábado últi no, a inserção, nos anais, do magistral dis
curso pronunciado pelo governador paulista Armando de Sales Oli·
veira, no dia 18 do corrente, em 51\0 JOSé do Rio Pardo.

Até aí nada de mais. Entre[anto, o que nos causou ex- ANO
lranh�sa e nos deixou rerplexos foi o aplauso da minoria, expres
so pela palavra eloquente do jornalista gaúcho Trindade Cruz, eleito
deputado por benevolencía.

Ha quási dois anos a oposição procurou, e obteve algum
resultado, incutir no eipiríto da bôa gente catarinense que o sena

.dor Artur Costa, os deputados Renato Barbosa, Severiano Maía,
Agripa de Faria e Silvio Ferrara, bem como o secretário do Ínte- PELOTAS, 24- Conlirmac
rior dr. Manoel Pedro da Silveira, haviam recebido vultosas imo do Anoticia àê! ôntem «A Opi-
po-tencias, em dinheiro, do governador Armando de Sales Oli- nião Publica», !:Icje diz, saber de
veira pa�a votarem no nome do dr. Nerêu Ramos, para dirigente fonte fidedig?a, �ue brev� se á. RIO, 24-Anunja O -Diario Carioca» que a escolha
dos destinos catarmen�es. , ., I

fundado (II.qUl ur/l, Jornal destinado do candidato á sucessão presidencial da República será
Todos os meIGS foram p�s�os em prética. A ordem de a. d,��ender politicamente o sr. feita dentro do prazo da inelegibilidade, de acôrdo com

comando do "cel. de Iazenda" Aristiliano Ramos, atenderam pressu- Get.uho ,Vargas, sob a direção O preceito constitucional.
rasos todos os. proceres ..

A campanha perdurou, por longo tempo, do jornalista Fanfa Ribas,. de- . Sabemos, com segurança, que, na conferencia de
com veemencia e severidade.

. vend� par� tal chegar do RIO as [quint; .. feira com o presidente da República assentou o sr.
Na vanguarda. d�stacava-se numeroso grupo, chefiado pel? maquinas Já encomendadas. João Neves os detalhes da fórmula que vai submeter á

deputado João de, Ohvel.ra, que pro�ura�a sacudir a alma catan-

l. JI. [i apreciação da direção das oposições coligadas para a
(leme, tent��do criar ambiente de a.nhpatI� e reprovação ,par� c�m e 11a li 'le ae pronta instalação da Comissão Mixta. E, como conse-
aquêles pol,ltlcos. �qse ,grupo assim �glf, nã: com siiceridade, i ri ri fios quencia, teve o líder politico da minoria, ôntem á noite
mas absorvido pel� Inveja de não t-r t!d? ensejo de proceder da

. nova conferencia com o ministro Vicente Ráo em que na-
mesma fórma. Justiça �eve-se f�zer: existiam ?utros que.l.eprovavam, turalrnente deveria ter apreciado a maneira de indicação
com desassombro e altivez ft atitude dos refendas politicos, Esses BAIA, 24 - A chefia de dos nomes da maioria na mesma Comissão Mixta.
não mencionav�m a intervenção do,governador �aulist�" porque Policia ordenou a ida de novos Tudo faz crêr que, pelas dernarches do sr. João Ne
.,:ertos estav�m d: que se tratava d� torpe exploração politica. reforços para ltauna, no sul do

ves, continúa O chefe do govêrno empenhado em instalar
EVidenCiavam-se nessa pleiade os srs.Wanderley Jor.,Bayer Estado, 3fim ele dominar o le-

a Comissão Mixta até o fim do mês, quando terá oportu-
Filho e Cid Campos. vanre na aldeia de indios, nidade de pronunciar um discurso pelitico.

Traidoresi Traidores! Vendidos aos cofres paulistas! localizada no interior daquela _

O sr. Armando Sales os comprou para votarem no mUOIClplO. T fi

tdr. Nerêu Wamosl
, ; t��tS .e

,Era o que se ouvia a cada instante. InslaDou-se I ;,

Sentindo e compreendendo a sordidez e ignominia lançada tie I

umtão malevoladarnente, nos insurgimos contra aquêle estado de coisas O Tr IbU !I a I de
e iniciamos o rebate, na análise sincéra dos fátos. , Sagu re nç a

Basta de injamiat, foi o nosso artigo que marcou o prin- N ac Ion a I
cipio do revide enérgico á achicalhante e tórpe agressividade.

A
.

ti os ao pronunciamento daquêles mesmos atre- RIO, 24 - Instalou-se o
gora assis im

T ib I d S N
.

id .n una e egurança acio-
VI os agressores. I - d'

.

Que se erga um pedestal ao sr. Armando de Sales na, nao comp,arecen o o minIs·

Oliveira! Sua palavra é uma órde'!l A d� cornando.l1Jevem?s Ira Vicente �ao. C? sr. Barros

seguir a êsse homem honrado e dma/nLco, corajoso � sm- Barreto, preslde.nt.e, julgou em[J.os
CfrO,culto e empreendedor!E'o homem de que o Brasllpre· sados t�dos OS.jU1Ze�emesegUld.a
cisa, verdadeiro "condoftiere". pronuncIOu rapldo dlscurso}e�m�-

E.ssas são as fráses pronunciadas, a cada instante, pelos que nando �or afumar que .os cnml-

d d r de con<ciencias nosos Dao terão clemenCIa.
o acusavam e compra o • .

COlllO o tempo, metamorforseou-se, lambem, a atitude de

muito politico da oposiçãO catarinense.
Será o caso de interrogarmos:
__Vl!nderam suas consciencias ao governador paulista?
De duas uma. Ou o sr. Armando de Sales Oliveira é um

RIu, 2 ... "- A Recebedoria
, do Distrito Federal, respondendo

eterno comprador de consciencias dus politicas catnrinenses ou é uma

A C a uma consulta, dechuou que pro-infamia o que apregoavam os oposicionistas e os srs. rtur osta,
M A· d F

. dutos riacionais exportados paraRenato Barbosa Manoel Pedro, Severiano aia, gnpa e ana, .

,

d
.

d d 'o extrangeuo, estão imetos do imo
estão absolvidos de qualquer culpa, em vista a atltu e os Oposlto- dposto e consumo, devendo u

res á politica situacionista de nossa terra.
exportador cumragrafo o d eter�

Como o destino é impla.:aveJ. ,

d
.

11 fd d h· S' mma o no artigo ,paraga o
Os acusadores de ontem são os acusa os e 0je. I os

d dd d f primeiro; o ecrdo nO. 17.464,
(lutros "trairam" foi porque tudo esqueceram, 1uan o se e rontaram

de sei� do corrente.
com o dilema:ou elevar Nerêu Ramos á governançl do Estado, ca·

_

I1arioense, honrado, cult� � j�sto; .

ou _eleger Aristiliano. Ramos, I O sr� Osva I II fi.)
para que ficassemos, na tnstlsslma slluaçao, de senzala do RIO Gran-

.

de do Sul.
.' .. j Aranha

Escravos e submiSSOS ou lIvres, sobrance�ro� e altIvos. desinteressa-se pe I a
Preferimo:; o caminho da !-toma e ,d� dlgm�ade ..A defesa

I'f b '1'titânica da nossa autonomia foi uma das pagmas mais bnlhantes da pO.1 I ca rasl el ra

nossa história politica. . ., RIO, 26 - Telegramas pro.
Eles trairam,digam lá,mas reconheçam que os ImpelIU a ISSO o cedentes de Washington, dizem

"'cendrado alnoAr a' Santa Catarina e a defeza da sua autonomia. .

h'" que os melaS c egados á embai'
Como diferem as atitudes daquêle� "tcaidOfes" de ontem e xada brasileira naquela capital

os lItraidores" de hoje. E8tes, sim, traidores por interêsse, traidores por afirmam que o sr. Osvaldo Ara
ambição. nha adiou a sua viagem ao Bra-

V �n!ll � !iii sine-die. sendo desconhecidos

EdUardo ; tI va I casar r os motivos dessa deci�ão.
Acrescefltllm as informações que

o sr. Osvalào Aranha teria de"
cidido não participar de qualquer
movimento politico interno, deci ..
dmdo permanecer na carreira di.
plomatica.

POVO Semvoz DO

Proprietario e Diretor Responsavel
----------------�-----------------

III I Florianopolís, Segunda-feira, 26 de Outubro de 1936
--------�-------------------- �------------ �------------------------------�---------
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cu�f!run s:

Novo jDrnall� escolha
politi.CD

do candidato a sucessão
presidencial Realizou·se, ôntern, no S )

do Clube 12 de Agosto, a l \

trega dos premios aos criad«- .�

qUe expuserem os seus p-o-l .,

na vm ExposiçãJ ce Aves
,

-

trocinada pela Sociedade Cc-ta
rinense de Avicultores.

Os titulas de campeão e v ;ce
foram obtidos pelos srs. João D.<l5
de Oliveira e Cicero Claudio.

Religião
BENZIMENTO DO SiNO

Realizou-se ôntern, após a r .is
sa das 8 horas, a solene cerimo
nia do benzimento do novo S.<10

da Igreja de São Sebastião,
Paraninfaram o áto 05 srs. �

senhoras, Colombo Sabino, JCào
Bastos, Des. Medeiros Fi.h., l'�.
Carlos Wendhau3é.a, Custa\lC! BosS

romance de amar Francisco B. de Brito, José Sou-
sa, Antonio Katcips, Eduardo

RIO, 24-Suicidou-se, ôntern, na pensão á rua Santo Mellma�, Jo�é Fiorel�z�n(), ! L

Amaro, 43 A, a jovem Franciska Bernhoeff, natural da I tor Fana.s, ,maJor Cantidio Alves,
Alemanha e com a familia residente em Porto Alegre.

srs. �olaha �.uz. e Aldo Luz
O suicidio de Franciska prende-se a um romance de senhon�ha Ütilia Cruz e o sr,

arnôr iniciado a bordo, quando de sua vinda para o Bra- Anbaloe Povoas.

sil, e que posteriormente, se desfez. IRMANDADE DO S. S. Si\'

Notas. & Fátos A Dt
- CRAMENTO

---

. SI Uaçao Afim de procedi r:i elelçàJ
Acabou chorando... I da mesa administrativa, reU( ill·�..!

O investigador gaúcho. na Assem- d (I La i IIe [' ôntem,
ás J 1 horas, no lug:if d ')

bléia Estadual. sr. Trindade Cruz. costume na Catedral Metropol.-·-cujo mérito para ser. eleito depu�a- Brasilelrftl'tana o; membros da I .} di.>do e n nossa terra fOl o de ter Sido ..." rmar. a ,

revolucionario. -- no seu discurso pro· RIO, 24 -Na séde da As. do S. S. Sacramento' e NOoSl
nundado sábado último, atacou as- sociação dos Empregados do Senhora das Dores.
peramente \iS homens e a obra da Loide o almirante Grrtça Ara-
revolução de 30. Finalizou. com pa- h 'r f'lavras de tristeza e sentimento por

n a rea.lzou uma con .erencla so°

ter cooperado para a vitória revolu· bre a �Ituação da Marmha Mer·
cíOn2\ria de 6 anos atraz. O jornaIis· cante, principalmente do Loide.
ta e deputado Cruz bancando o "pier- DisSé qu � quanto, assumiu a

rot apaixonado acabou chorando•• ;' direção do Loide, essa compa-
RIO, 26-0 deputado (

"

h·
.

h 22· ,Filho elaborou uma indic, , ,Observador 1 n la tm a n�vlOs enco�taao e
t

" CA
NO E L ;� E- que atualmente so ha um Impres-

que apresfO ara a amara, Ih ,a

DR. M A r taveI. que a Comissão de Justiça da-

O RO 5 I LV E IRA As dividas eram de 15.000 bore com urgencia um projétv,
O d,. Manoel Pedro da Sil- CO(,tos, tendo ficado reduzida a

criando um serviço de ass!ste,c'a

veira, secretario do Interior e Jus- 600, afirmandJ que até 31 de para as fá�ilia� dos prêsos poh�
tiça, que atualmente se acha no dezcmbro do corrente ano o

cos as quais fIcaram desampara
Ria de Janeiro em objéto de ser- I.oide não deverá nem um tos'tão, das e privadas de qualquer recue

viço público, deverá embarcar i�iciando-se, em seguida, a' aqui-I soo
com destine a e�ta capi�al, na slção de uma nova fruta. ------_

próxima quinta-feira, aqui chegan· Ca ravana
do na manhã de domingo. _

Em sua companhia viaja sua Edu��� iOna I
exma. consórte. . Com destl�o a Cidade de Brm.-

---------------.-1 que, segue, hOje, a Caravana Edu
Flores b real- cacional, composta dos srs. pro-

Ie i r.d s fessOles LuÍ& Sanches Bezerra da
RiO, 24 - Seguiram, hoje, Trindade, diretor do Departa- RIO, 24 - O Mi'li. �r·

pi,ra Buenos Aire'I aiguns volu· menta de Educação, Elpidio Bar- cedQ Soares deSignou a
. 0-

mtfi com pés de flores brasileiras, bosa, sub-diretor técnico e João naria do Itamaratí, Odete de
oferti'\das pelo Jardim Botanico ao dos Santos Areão, inspetor fe- Carvalho e Souza, p .. .l r "Jle.

presidente Justo e destinada$ á deral do ensino, os quais reali- sentar o Ministerio <10 E..t '.lC-'
residencia de verão do chefe do zardo) ali, conferencias pedagogi- no Congresso do" Cndes ue l_}o-
governo argentino. caso ,licia, aqui realizado.

Os pr.adulos
II •

naCiOnaiS

Para anl p,dJ
AS FAMILIAS 003 f\ :.

SOS

DESIGNADA
UMA MULHER P/\RA
REPRESENTAR O MI.
NISTERiO DO EXTE
RIOR

r RIO, 24-SEgundo telegrama de Lon9re;:� distribuido

por uma Agencia Telegraflcd, naquela .capltal ta�a.�e a1:Jer

�. tamente na possibilidade do c"samenJO do r.el E.duard�
com a senhura Simpson, cujo procestio de dlvorclO sera

�olicitado,na proxima terça-feira. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Verificou outem, com o
encontro do glorioso Figuei
rense F. C. e do não menos

tradicional Avaí ? C., no es

tadio Adolfo Konder, uma

das melhores tardes despor
t tas que Florianopolis tem
assistido.

Em disputa do campeona
to da Cidade as equipes em

penharam-se em renhida e

interessante o lúta, que satis
fez, plenamente, a todos
quanto a presenciaram, tra
zendo, ainda a convicção da
superioridade fisica e técni
ca do simpatico Figueirense
f. C. que, com a extraordi
naria vitória alcançado, sa

grou-se, novamente, Campeão
de Florianopolis.

Os contendores apresenta
ram-se na liça com os seguin
tes pleyers, assim Jorganiza
dos:

Figuei rensa
Pereira

Carioca e Freed
[:arlos, Procopio e Berreta
chocolate, Paraná, Ivo, An
tenor e Calico

Avaí

Lua
Betinho e Mimo
Bibi, Zé Macaco e Aquino
Galego, Pacheco, Martinho,
Medeiros e Diamantino.

I
•

I

r t
,I
I
{

2

• •

I'
"'-

lei

• 0-'

nado â tarde contrato com o Bo
tafogo, recebendo para isso dez
contos de réis, sendo que cinco
contos seriam depositados hoje na Eu me refiro, sem lisonjas nem subserviencias, ao snr. Ge4
Censura juntamente com o con- tulio Vargas que creou, em tôrno de sua personalidade e de seu go
trato firmado com o Flamengo vêrno, um ambiente de simpatia, de confiança e tambem de pavor.
para recisão, conforme estipula Sim, simpatia e confiança de todos quantos amantes de sua

uma de suas clausulas e os res- Patria, desejam vê-la próspera e feiiz, caminhando para o sendal
tantes cinco contos lhes seriam nobilitante de suas realisações sob a égide de um govêrno sereno

entregues, além do ordenado men desassombrado e patriótico; pavôr, para os que, pensando de modo
sal de oitocentos mil réis.

.

diverso, animados por uma ideologia céga e criminosa, como seja o

Daào o adiantado da hora em extremismo, tendem, por todos os meios. destruir a ordem social,
que obtivemos esta iniorrnação, abalar os alicerces firmes do regime que desfrutamos, vendo na ação
não nos foi possivcl apurar sua do Presidente que se constituiu sentinela vigilante da lei, um espan-
veracidade. talho.

Muitos dos traidores que, diréta ou indirétamente, coopera
ram na obra diabólica do extremismo, haviam conquistado ás culmi-'
nancias das posições públicas, pelas mãos dadivosas do snr. G.etulio
y'argas.

Mas, atravês de tudo isto, na uma grande verdade: Judas
Iscariotes traindo o Mestre, seu incontestavs] benfeitor, não desapa
receu da face da terra; continúa sua obra ingioria, malsã e destrui
dora na pessôa dêsses reprobos da Patria cristã, vendendo a conci ..
ência a custa de migalhas que a Russia lhes promete.

'

A obra, porém. de construção social � politica do snr. Ge
tulio Vargas está aí á vista dos sincéros e bem intencionados.

Seus próprios adversários, por um pnncipio de lógica e de
bom senso, são os primeiros a reconhecer a Superioridade de seu

espirito de homem público, talhado para fazer a grandeza do Brasil \

democrático.
Oxalá que o fáto em Ióco da sua elegibilidade seja delibe

rada. afim de que possamos vê-lo por mais tempo a frente dos des
tinos da Patria comum.

Sim, porque a tendência moderna se encaminha para uma

solução nêste sentido.
Os Borges, os Seabras, 05 Sodrés, os Caiados, os Rlbas,os

Flôres e tantos outros elementos do velharismo pernicioso de ontem.
dada a concepção das cousas de um Bra�il melhor, já faliram no

cen�rio politico nacional. O Brasil é hoje para os moços, para 05
�

patnotas, para os que produzem em pouco tempo, para os que não

precisam dos processos violentos, para os ,que, como o eminente es

tadista aquém presto minhas homenagens, sabem governar nobremen
te, deixando traços luminosos e inapagaveis de sua ação eficiente em

bem do Brasil, em bemldl Republica.
Seu sucessor será um brasileiro capaz t:le o substituir, pros

seguindo na obra ingente que êle vem realisando; nunca, porém, sur
girá do seio dos partidos politicos descontrolados e conflagrados que.
visando os interêsses individuais, desprezam os interêsses superiores
da coletividade.

Fiquem certos os senhores politicos profissionais desta grande
verdade.

Urge, pois, nêste sentido, uma união de vista entre todos os

brasileiros ciosos de seus deveres cívicos, afim de que, forrnemosjum
só partido, desfraldemos uma só bandeira em tôrno do nome do
emérito estadista que, para (lama nos-a, �,hfíg ,na horfl pre"em�, o"

6 TRAJA NO 6 nossos destinos politicos e administrativos.
..... I ==*..5�i..BE�n�"M�&·m·-••·••11.•

com a rnagnifica vitóría alcançAda
ontern sobre o ,Avaí F.C., �ev6ntou,
novamente, o titulo maximo ,do fu

Oquadro Campeãp da�Cídadetebol em Florianopolis, sagrando
se, assim, bi-Carnr,:,eão da Cidade

------

Caldeira, o Flamengo e Um estad ista
o Botafogo

o atacante rubra-negra está elft nego
ciações para ingressar novamente no

Bolafogo.
Ontem, não se falava noutro precisa para refletir sobre deter

assunto em todas as Todas spor- minados assuntos. Assim é que,
tivas. C\ldeira estaria disposto a tomando como uma desconside
deixar o Flamengo para ingres- ração a sua pessôa um encontro
sar novamente no Botafogo, que marcara com um diretor de
clube de onde saíra para vestir seu clube, e a que este faltára
a camisa rubro-negra, por motivos imperiosos, Caldeira

Comentarios de toda a natu- precipitadamente, sem medir as

reza se faziam a respeito, sendo consequencias que poderiam ad
apontados vários fátos que se vir deste seu áto, e tambem ins
chocavam completamente, tal a tigado por falsos amigos, procu
divergencia existente entre êles, rou entrar em negociações com o

A reportagem de DIARIO Botafogo F. Clube afim de in,
DA NOITE poz-se em campo gressar novamente em suas filei
para apurar o que de verdade ras, para o que pagaria a multa
havia no caso. Foram infrutife- que estipula seu contrato com o

ros todos os esforços dispendidos rubro-negro. O FLAMENGO AGUARDA
para encontrar o conhecido player OS ACONTECIMENTOS
do Flamengo. o Botafogo ja está

c ênte das pr-eteri- r

No Flamengo ag�ardam 0rde
ções de Caldei r� I sen:olar ,dos acontecimentos. '- om

P I d"
vanos diretores com quem peles-

a estran o a noite com um ' • .

d· d I b d
•

'd
tramos a noite, mostraram-se sur-

iretor o c u e a Avem a '

d d f'd
W I B b presos ante a atitu e o re en o

ences au raz so re o assunto,. d
f

'

C I Joga oro
apuramos que e etivamente a -

U dAI f I d mais
dei ., di

m e es a an o com �

eira )a teve enten imentos com franqueza, disse-nos o seguinte:
o referido club, tanto assim, que -Caldeira não tem razão. Ele
ôntem, quando varies paredros está com a esposa doente o clube
botaíoguenses almoçavam juntos,

expor tmeamente ofereceu- lhe o
foi abordada a possibilidade de médico que quizesse escolher paraCaldeira vir a vestir outra vez a tratá-la bem como a sua interna-

O score alcançado foi de saltar a actuação sem par dos ca�::s:l��::f::' foi admitida a
ção em uma casa de saúde, tam-

4 X 2 em favor do Fígueiren- jogadores Ivo,Calico, Cario- bem á sua escolha. Dizer-se quehípotese, tecendo-se comentarios FI Ihse F. C. ca, Procopio, Paranã e .

d f
. o amengo negou- e um emprés-

O t d t b
a respeito, on e não OI extra- timo conforme esta-o tentando la-s pon os O pre O e ran- Chocolate. h ibilid d d Fiai/zen

co fora d O A
•

d
n a a pOSSI 1 I a e o .

zer acreditar e' um absurdo semm marca os, canse o vai estacaram-se, gO ceder Caldeira graciosamentecutivamente, por Ivo, J; Ca- tambem, Pacheco e Lua.
sem exigir a multa estipulada no

qualificação. Que"o digam os de-
lico, 2 e 'Chocolate, I . mais jogadores como o nosso clu-
Com a magnifica vitória REMO clontrato, de Vf.Z que não pagou be os trata. Pela palavra dêles

de ontem, o Figueirense F. uvas para sua aquisição e aten- será facil julgar do ato que dizem
C., que jamais tem desmen- Segundo estamos informa dendo ainda a que Leonidas foi

ter Caldeira praticado, o qual só
tido O seu valor, continúa dos, chegarão pelo Carl Hoe- cedido ao rubro-negro em iden- acreditarei depois de consumado.
com o honroso titulo de pck, as medalhas encornen-

ticas condições, tendo apenas o

Campeão da Cidade, que no dados pela Liga Nautica de Botafogo feito questão da im-
portancia que pagara ao Vasco

anos anterior como neste, Sta. Catarina.
conquistou-o digna e galhar- Isso é mais uma prova de pelo. diamante .negro. Nest�s
darnente, na praça de des- como a Diretoria da Liga tem condições Caldeira encontrana

portos, pelo valor e esforço se esforçado para bem esti- abertas as portas do Botafogo SENHORITA! Acompanhe
tenaz do seus abnegados mular o valor de seus asso-

F. C.
a Moda

jogadores. ciados. O t
--

u ra versao comprando suas Bolsas e Cintos naEmbora não haja nomes As medalhas pertencem a al-
a salientar no quadro preto e gumas regatas atrazadas, as
branco, porque todo êle jogou sim como as que se deverão
perfeitamente, contudo, fa- realizar, em novrr.ebro pro
zendo justiça, temos a res- ximo.
F.Bflf;���fMQt4 ri MS M.

Muita preci
pitaçao

O que se depreende das in
formações que colheeaos é que
houve muita precipitação do re

ferido jogador ao assumir a ati
tude que lhe é atribuida. Cal
deira está com sua esposa gra
vemente enferma, e por êsse mo

tivo um tanto desorientado, não

tendo mesmo tino nem a calma

Do DIARIO DA NOITE,
do Rio, de 22-10-936.

Uma outra versão corria ôn
tem á noite nas cercanias do Café
Nice, ofide se reune a rapaziada
botafoguense. Caldeira teria assi-

Casa Macedonia
A Casa que mais barato vende

o Sabão

:1
:l

Vicente de Souza
Quem pretender fazer uma análise através dos fátos polin

cos que se vêm registando nos anais da vida do Brasil. pondo em

destaque os homens públicos, responsaveis dirétos pelos destinos des
ta grande Patria, ha de convir que o eminente estadista que, nesta

hora, dirige os nossos, destinos politicos e administrativos. personifica
e representa o esteio incontestavel de nossa grandeza cívica e histó-
rIca.

I

•

CI"Virgem E p
de Weizel & Oia. •• Joínvile

recomenda ..se tanto
(MARCA' REGISTRAf)A)

para roupa fina como para rOUpa comurn
......��--..........--....-
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•

CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr.' '11'-1STITUTO

Aprovada p�la Govêrno do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

de 11928

.

Orgão official

trole da

para o con-

Herva Matte

de Santa Catharina
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��.H. ., H�� A Galeta Indica:

Atentae bem' � Advogados
.

-I:.":i�ardo• � I A o

M' ,.1 Gottsrnann
���������������� • ccaclo o E hf di" d H

.

., x-e e e
.

a c IDlCI o osps

.. te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professc.r

O Indórg Burkhardt e Professor

Ó tó. ia de advogada á rua
Erwin Kreuter)

Etillecialie�a em cirurgia
ger21

A MttTA-=PtorialM;põffs
.-

. >' ,... ,

fií�����������������ii���mCa r o
�

t��
FL.ORW�NOPOLi.IS I�

Fl'lllaes e�.1 Blurnenau " ..JoinviHe - São F"rangisco - Laguna - _ages ;�
, I I Mostruario perrnaner:lte em Cruzeiro de 5wl �

Seoção Ide SecQão de Seo91#io de �FAZEND AS: ���
Fazendas naclonaes e extrange'ras ,)ara terno! FERRAGENS: MACHINAS: �.�Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira '��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officínas rnechanica� ���l
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas .Machinas para laoeiros 1�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. \' .J

Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J oromoveis, Motores de esplosão, 'v1,ot(J!f$ �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos IA'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssrcs: L(I I �>j.

.

. \leolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lena ."1
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes, �;toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas cara todos Oi fíns Automóveis e. Caminhões FORO F -ças, '-' _I.:CS- ctJ
Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceutícos sortes, serviço mechanico �

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G\ 'ODYER �
� Charutos c:DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral t\:'

� Empreza Nacional de I'-Javegaçao "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite r\l1aria" _. Fabrica de Gelo õ'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�N'AVAVAVgâ�����������������������VAVaq§Z!�O

o
"
•
..
O Rua Trajano, n' 1 sobrado I

RESIDENCIA- Rua Es{e-

I I I
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

�I�
.��j[����ii"---�·--�--..;;.�.:__. _·.. ,.:.r:_.·�•••d��tYf�.

fj
••••�De••-------O .SG"$�t)O F�n:a !;2�_noA�rl��so��a_
: Companhia "Aliança da Bahía"i \ mados para o intorior.

• o�; FUNDADA EM 1870 = Dr. Aderbal R.

• "
da Siiva

• Seg T t M ltlmos G J\dvogado
• uros erres es e arl I

e RuaCons. Mafra, 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil • I Fones 1631 p. 1290 I
:: CAPITAL R ALIZADú 9.000:000$000 �\ I _I
• RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$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 EM]1935 4.280:552$970

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro

� Pt C �h· .. (! f <-:>5 ( b d ,\ r Pt"1 f"" :f. Executa analises para elllci ..

•.•
'

....:'.
"2 .,.,Ot1Se, 1€lrc' I··:i?�.r�)._ � so ré c" '�;;)(::I Cf a

l:i.'.;".'," (C d

.__�d_a-;ç_ã_o-:.._d_e-:.._d..:il_l_g_n_o.:::st_i_C_O_S::::::.:: Y!9_!-_�!'I_9." 'cLLl UNh Iv. l.ú83 END. TELEGRAFICO ALLJA!'v{ A �
urso e especIalização em

Bmolestias de senhoras)
e Escritórios em Laguna e Itajaí o l\tende na Maternidade Desej� �oncerta O Vende-se um de fabril
• ti até ás 8 1{2 da manhã seu radio? Procure o al=mã, C0m UT2 !
� Sub-Agentes em Blumenau e Lages � e á ��í�e- CElnsll!torio: sr. BOllzon, á rua Példre fêll'(_' e U!I. .. ...�'o J?v§ � ;\1':I"1'i' C ;:iRPl r I, 49 M guelinho, que st!rá plena- _phin Alard.
U••�fi�r��� :.=::::::=� �••

'

M'etrie' �1isMto. RUa Araujo Figueire

)
\

I
j
,

)
\

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

•
Federal e possue a carta patente n, 112

.,

lortelol proprlOs, tres vezel

por lemana, todas as slgun
das, terçaI a lextas-felras,

Forrnidaveís

Extração com globos de cr'.stal.

A maAJI'ra� IlsUlliI honestidade, pois, as ser

t.I�:J iião prellGncladol pelo povo.

•
todos CI Estadu5l I� AAentel, Sub·Alien'e�; e Re�uladorefJ def"AY�rlz����m

r:� Brasil, ne Uruguai e rUlS p; �.I1C'p8.ii; praças estrangei��s.

Agentes em Florlanopol is:

Campos Lobo & Cía.

Vísconue Qç Uuro Preto

n. 70. - Pho»e- 1277.-
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

I

Vias Urin ..rias-Heraonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas

Pela manhã:
com hora marcada

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone.: 1595

Caíxa Postal, 110.

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I 8 das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

DI r". 4\l�� � Q'lJ t3J !
it:;;;;;

F:::3(:Jabaid
CLINICA GERAL

o HU;'vl0RISM:O, II 3� &1

espiritucsas anedótas, histurietas
comicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

....

Dr. f'edro de Moura Ferro I
Advogado

:...:: Dr. Renato=
==Barbosa:=:

ADVOGADO

Médicos

Fartos -- Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Malernidade:}
MedIco do Hospital

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica da erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultório. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABOl1ATORJO :üE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIFA E OLIVERA

VENDEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa- .

Estreito, com agua cnca

nada, chacara, muitas arvc
res frutíferas 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 ter eno
á Avenida Rio Branco, no,

90, com 18 metros de frente
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACC

DOS UMõES uma cas. I

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverã

entender-se com o propriet.
rio.

[oão Barbato
Distrito «João Pessôa.»
------

y'fc�S�á�;�[
MEIRELES n. 15, C(

bôas acomodações parJ I
quena familia.
A tratar com o seu p

prietario EDELGARDOW
DHAUSEN, no Largo 13
Maio n. 7.
_-----

Yendl!-se uma bem mor

ALFAIATARIA no (

to de João Pessôa (Estr
Melhores informaçõe5 nes

dação.
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E'Truo-RA-P-Os-
I mi IM 'UI I(� \'W -.i era"lça ae-
I C f' R t ra t "Don J·uan" réu Condor- EM 1935'I

." a " e e
·

e9 aune � Como consequencia do desen-

BO·M OIA
travara rn volvimento logrado no comercio Zepelin Arrecadaram as repartições dos

.

d ue Iode carnes, augmentou a nossa Correios e Telegrafos o ano pas-
exportação de couros. O nove hora .. sado 88.606:070$700, sendo

RIO 23- Até 30 de agosto. atingiu a rio dos di ri- da renda propriamente de Cor-
A conguista lhe pareceu faci!.

1
��G.047 toneladas, no valor de

t reios 58.607:012$000, e pro-No entanto, não o foi, pois a 95.252 contos. gen es
priamente de Telegrafos ....verdade, não querendo ser infiel Ocupam assim os couros o

Devidamente autorizado pelo 29.258:968$:300� _,ao homem a quem jurára sirnpi- qu�rto logar entre os produtos de
D t t d A tica CI' Por Estados, essa arrecaçao

I d d t epar amen o e eronau -

f·
.

I· dterno amor, reve ou ao mari o o rnaror exportação, sen o an ece"·l S· di C d Ltd 01 assim rea iza a:
trabalho de sapa do amigo dido apenas pelo café, pelo algo- VI, o in reato on or .a., s- PIo: 23.359:688$900
O Don Juan é o operario gão e pelo cacão. representante geral na Amer�<:a '-dao dO auO R· 1 d S-

'

do Sul da «Oeutsche Zepelm- sen o a . egiona e a.oFrancisco Paiva, viuvo e mora- Com relerencia ao preço, Reederei G. m. b. u- I vem di- P�u�o 19.939:755$�?02' ,d('>7Ro'01-dor á rua Andrade Araujo n. deu-nos a tonelada, em média,
vulgando o novo horario de diri- beirão Preto, 1.287.2 1$ ,

114 em Osvaldo Cruz e a vi" nos oito primeiros mêses do cor- ..

'l·d d de Botucatú. 2.132:711 $400.
.

'

.

'

2 642$ giveis, va I o para o resto o ano
tuna de seus galanteios era a es- rente ano,: , contra... ,

S d A I Distrito Federal:
posa de Antonio Francisco tam- 2:027$ em 1935, I :823$ em

em

cursd" egun 'hr
esse p �no 18.058:529$600.

bem operário e domiciliado' com 1934, 1 :508$ em 1933 e

l apresrta ;;. .a? .r'u blcd' ".
via-

Minas Gerais:
a earametade á rua Melo Via- I :478$ em 1932. l7.h",ens .

os IfIglvebls.
o e

eescpeercal:'fl·caa� 8.204: 176$000, sendo ela D.
orano, que a aixo

na numero 126. 1 • Regional de Belo HOflL:onte ..
.

Andava Francisco Paiva asse- Bebidas Nacionais e Extran- mOChegadas ao Ric de Janeiro: 11 3.�82:784$; de Juiz de Fóra,
diando a esposa de seu colega. geras só NO 25 d t b 10- 8 15 e 1.732:335$600; de Uberaba

Ela deu para trás na pre� CAF'E' .,JAVA 29 d
e ,ou b ro,

789:57R$900, Ide Cor. panha,
tenção do Don Juan. Como ele Praça 15 de Novembro P et·ndo\e"r.d, rOR'· d J n iro: réis 1.696: 194$100; de Dina-
. . .

id f'· if d t
.

P h I
ar I as O.l 10 e a e .

7 3 $400msistisse, o man o 01 cienu ica o An onio ase oa 14 29 d t b 4 • 12 mantina, O :283 .

d f• E e e ou u ro"
I I·o ato. sperou, então, uma

26 de novembro e 2 de dezem- Rio Grande do Su: reis. .

ocasião oportuna para exigir uma Quadrilha bro. 7.810:443$100, sendo da D.
satisfação do sedutor.

dentro dos correios Essãs viagens serão executa- R�gional do Rio Glande do Sul
Encontrando-se os dois na rua é 6 340 236$900 e da San-das alternadamente, pelos diri- r IS '.: "

Melo Viana, travaram discussão pau listas giveis Ora! Zepelin Hinden- ta M�na, 1.470:206�40v.insultando-se mutua e desabrida-
burgo Este último executará as Bala: 3.817:877$OO�.RIO, 24- A policia desce-

P b 2 803 r 5$1 00mente.
b

. .

d C
. viagens, cujas partidas do Rio e.rnam uco:

.

. .t » .

A
.

F· d nu na repartrcão os orreios '

d Jntomo rancisco, sacan o

d Ih
:t

d f de Janeiro estão marcadas para
RIO e

.

anerro:
de uma navalha, avançou, pos-

uma qua ril a e uncionarios 2 691 979$000x

b
.

d
.

d os dias 29 de outubro 12 de .: .

sesso, contra o colega, que revi- que a fia as correspon encias ê 'p '2 441 996$200J
.. • novembro e 2 de dezembro. ara na: .:

r

•

dou, brandindo uma faca. va or para retirar as rmportancias C ' 1 864 538$000d id f
.

d As viagens a bordo do Hi· �ea!a:.: .

Travado o duelo, de certo ten o consegui o urtar mais e �

S t C t
.

•

d doi bi
. cento e sessenta contos. denburg recomendam-se pelo

8 ano a aOarOllla.
. .

um os OIS sucum ma, se não

I d II 16 473$ O- grande conforto que as epen-·,
.

,acudisse a policia do 250. dis- OES I'!;"J A.. con- dencias espaço&as dessa aerona- Par�lba: 1327:222$400.
trito, que os prendeu. Antonio certar seu radio?

ve oferecem. Em vistas do Hi-I Pua: 1.106:518$600.
Francisco estava ferido á faca no P BONSON á A Arocur� O

.

,rua denburg não escalar em Reci-?m.�zonas e cre: .

hipocondrio e seu colega, á na' Padre Miguelinho le, as viagens executadas por l.q-_7 .810$300.. .valha, na mão direita. _'w

êsse dingivel são um pouco me is I'iveram renda inferior a �il
Banco de Crédito rápidas. o Síndicato Condor es- contos: Mari.\nhão, Pl,a;,í, RIO

Popu lar e Agrl- tá apto a fornecer aos interessa- �Ié.nde �o Norte, Alagoas, Ser-

cola de Santa dos quaisquer informações ares- glpe, G�laz � Mato Grasso.

Cata r i na peito desse serviço. A Olretona Geral arrecadar
3.539:444$800.

VENOe:--SEno local Caiacanga, (Ba-
se da Aviação Naval),

uma grande chacara, com

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

I engenho de farinha. Tratar á

II
ua Tiradentes 11. 16.

Violenta ex..

iiiiiiiiiiiiiiõ. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiliEiiiliiiiiiiíiiiiiiiii---� plasão I
Vinte viti.l

rna�, reduzi
das a peda

ços

Em Florianopolis é a casa onde
mais barato come-se

Grande variedade nos

pratos
!
i Visitem
RUA

pois o Bom
J_ PINTO,

Dia
27

-- -

hojeEscreva, D'�esma,
- ----------

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 anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50·r. sobre os

I preços da tabe! a.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P·R.C.4- Radio Cultura Blumenau - BLUMENAU

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� 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 li inpora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens. coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

$
� AS LETRAS zão negociaveis e resgataveís no seu vencimento
�
� F1NALMEN7 E: Uma lelra a premío representa um

� bilhete que não sai branco.

"ifb.'l"o "'" - ,.. _I"" I
";5;-� ""'" ... n --O '"' o

•

� � � �"., .., e !: .... �;., -,-,.c ,. ..... , i

INFORMAÇOF� CU'\i1

hngé!O �L Lô POlta & Cia..

eAEN, FRANÇA, 23
No momento em que mil litros de
oxigenio liquido estavam � oje
sendo descarregados de um cami
nhão, �as minas de Les Ancrais,
perto de Falaise, deu-se uma

violenti sima explosão, lançando
ao ar, em pedaços, os v:nte ho·
mens que se achavruII mais por
xlmos.

Nas primeiras pesquisas, ape"
nas os cadaveres foram en' ontra

dos, rr.as deÍJOls de seis h ,r as de

I
r' rduos trabalhos, dezesete corpos
foram recompostos e iden:ifica
dos.

Aparentemente, os restantes
três corpos foram convertidos em

fragmedtos tão minusculos qu
>

I não pud�ram ser encontrados.

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

Eg
gerth vai
casar

KATTOWITZ-23 - Ja es

tão correndo os proclamas para o

ca1amento da maravilhosa soprano
e estrela ne cinema Martha Eg- O dianceler J 'fitler, promulgou
gerth, com o famoso tenor Jean ontem á noit; o seguinte decreto:
Kiepura. A harmonia e utilização de to

a enlace dos conhecidos alti�- I
dos os poderes latentes do povo

tas deved se realizar em principio alemão para a execução do plano
de novembro. quatrienaJ.

Martha Eggerth é alemã e seu

noivo polonês.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Mar"tha

"""''1I"",r����� .

".i:; �i, � ! ":" _"'''''; �� 'Ir e,<,: .. er,
.é

distnbu:dos pela
impiensa

RIO. 24---0 projéto do sr.

Laert Setubal, isentando as em-

I r "llS JOTn I ,,' " r ).,�I <n-

t'
• lU ele u, ' j-" H:1-

Cd favoravel na Cüm1".ão de Fi
[Jôncas, que reçollheceu não ha
v [ li'o de lucro, pois não ha áto
de comercio na emissão dos alu
rlidos courons, tend,) os sorteios
m fim puramt.nte Lultucal, que
cumpre insentivar.

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajane n. 16
(Edificio proprio)

RECEBE DEPQSITOS
('ABAtiDa 05

SEGUINTES JUROS:

erC Limitada S·I. ala.
C,C. AvisoPrevi06·r. ala.
Prazo Fixo 8'[. ala.

Porque procura, o Snr., ter O Hlimpador" dos seua

limpos os para.brisas do rins é HELMITOL, da Casa
seu carro? "Bayer", o melhor dos de.

sinfectantes do apparelho
renal. Os comprimidos de
HELMITOL acabam com os

males presentes e evitalll
ós achaques da velhice_

Para que não seja prejudi
cada a visibilidade, o que

poderia resultar ew desas
tres.

Tambem o Snr. evitará de

sastre na sua saúde, lim

pando os seus tins, livran
do-os das impurezas que
neHes se accumulam, pre
judicando-lhe o perfeito

DA ALEMANHh

Desde ontem, pela manhã as

costas alemães do mar do Norte e

do Baltico, estão seudo atinf,idas
por fortes tempestades, tendo tegis·
trado 3 mortes.

o sr. Bimaler, embarcou em

visita ..:ordial para Roma.

O conde Ciano, tem sido viva
mente recebido em todos os por.
tos da Alemanha.

A chegada do Graf. Zepellill,
alFfiedrichshaven, foi completa de
exito, marcando outra para o dia
2 I de outubro.

o que diz a imprensa sôbIe
Goering:
O general Goering tem ocupa�

do diversos postos de alta respon
sabilidade, antes e depois do ad]
vento do nacil)nal-30cialismo;e e�
tojas as emergencias a sua actua"

ção jamais deixou àe corresponder
á espectativa.
O povo confia no "Fueherer" e

no seu colaborador sincéro general
Goering.

Represalia
HAYA-22-Após entenJi�

mentos entre os dois govêrnos, o

da Altemanha cancelou as ordens
de expulsão de quatro subditos
holandêses escolhidos a esmo como

I· I

I '

represa la a expu são ordenada pt::d
lá Holanda, de quatro niJ,zistc:s ger-
mamcos.

Todavia, as negociaçõe::; diFL:
maticas prosseguem, n;) sentido de
solucionar de uma vez a questãQ
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a r 10 àos nacionalísto5

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira, 26 de Outubro de 1936

-. CINE IMPERIAL, ás, 5, 7 e

.

A compa�hLa de C;o"!e- 8,30 horas, O guarda da frondias e Yariedades
A

Ribeiro teira com Bulfalo Bill Jor.Cancela, que ora nos visita,
'

ve.n realizando no Teatro A. de
Carvalho excelentes noitadas tea-

CINE ODEON, ás 7 e 8,30
horas, Mulher admiravel.

Teatro

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do conterrâneo sr. Arno
Bauer, industrial residente em Ita
jaí,

Aniversaria-se hoje, o estima
do conterrâneo, jovem Oto Max
Selinke, diligente funciona rio da
firma Hoepcke desta praça.

Portugal rompe as relações diplornaticas corn
o govêrno espanhol A GAZETA

COMBATE NAVAL INossa Vida
.

no estreito �je Gibraltar A V O:Z O O p O V O
CASABLANCA-24-0 cruzador Libertad e dois tor- AHIVERsARI05

pedeiros da frota governista' espanhola, empenharam-se hoje em com- Frei Evaristo Schurmannbate com o cruzador de batalha Canarias, da frota rebelde. O en-

contr� verificou-:e nas, proximidades .do e.streito de Gib�altar. A Assinala-se hoje, a passagem
de�pelto de ter Sido atmgldo, por um tiro dueto, o Canarias conse-, da data aniversaria natalicia do
gulU chegar ci Ceuta. O Libertad, que recebeu graves avarias á distinto prelado revmo. Frei Eva
prôa, fi�ando cri�ado de rombos, rumou para o norte, acompanhado risto Schurmann, prestigiosa figura
dos d�ls .torpedeuos. O estreito permanece aberto, permitindo que o do clero e do magisterio em nos

generalissimo Franco continúe a passagem de tropas de Marrocos para 50 Estado.
a peninsula,

SEVILHA-24-Assegura-se que as tropas nacionalistas
que marcham sobre Madrid, estão já apenas á distancia de um tiro
de canhão dos arrabaldes da capital.

TENERIFFE-24-0 Radio Clube de Tenerilfe anuncia
Que os nacionalistas tomaram Mostole, a dezoito quilometros de Ma
drid.

MADRID--24 -O comissario geral da Guerra fez publi
car o seguinte comunicado: «As forças aéreas dos rebeldes tentaram

ontem, por duas vezes, bombardear as circunvisinhanças desta capital,
mas as baterias anti-aéreas obrigaram-nas a lugir.>

Acaba de ser suspenso todo o serviço das estradas de ferro
ligadas a esta capital.

LISBOA-24-0 ministro dos Negocios Estranjeiros diri
g'u ao sr. Albernez, embaixador da Espanha nesta capital, uma nota

diplornatica comunicando-lhe que o govêrno português se vê obriga
e " pelas razões que na mesma expõe, a suspender as relações diplo
maricas com o govêrno de Madrid.

Noticia-se oficialmente que o govêrno ordenou o regresso
i nediato da missão diplomatica portuguêsa junto ao govêrno de 'I\1a
c ido achando-se ela presentemente em Alicante, a bordo de um va

s de guerra deste país.
O embaixador da Espanha deixará Lisboa amanhã.

BURGOS, 24-Não foi confirmada nos circulas auto
r.zados desta cidade a noticia, segundo a qual, I) coman

do nacionalista havia instruido os navios rebeldes no

sentido de porem a pique quaisquer barcos soviéticos em

que houvesse carregamento de armas e munições.
Acredita-se, entretanto, que, sendo encontrado em

aguas espanhólas com armamentos para as forças gover
nistas, qualquer navio russo será. bombardeado, de pleno
acôrdo com os regulamentos internacionais de guerra.

Oficials ,mexicanos assumi
rao o comando da Marinha

Vermelha
MADl�IO, 24-Para compensar as sérias perdas so

frídas pela Marinha Vermelha, o ministro Del Vayo pediu
ao govêrno mexicano a devolução de 3 barcos construi
dos em Bilbáo, e entregues ha alguns mêses, sob o pre-
texto de defeitos técnicos,

'

Os 3 barcos de guerra serão acompanhados por es

pecialistas mexicanos que assumirão o comando das de
mais unidades da Marinha Vermelha, cuja oficialidade foi
assassinada pelos marinheiros.

BUDAPEST, 24 - Segundo despachos de Praga. o

presidente Benes teria tido uma entrevista violenta com o

ministro soviético ao qual teria comunicado que a aliança
entre Praga e Moscou estaria em perigo por causa da

violação soviética dos compromissos de neutralidade em

relação á Espanha,
.

trais.
Os méritos a aplaudida Com

panhia.eque o bedece a orientação
de Ribeiro Cancela e Alvaro
Souza, nomes sobejamente co

nhecidos e consagrados no teatro

nacional,-a crítica da imprensa
do país já destacou com veemen-

cia e exátidão.
Festeja hoje a data aniversaria

d
.

t
'

'1 d A estréia, nesta cidade, verifi-
o seu consorcio ma nmoma o '

d
venturoso casal José Dobes e sua JcouW-se Cd°l'lll

a prClmososaa:seeçaume
d J d' d S"

an e-r ey- .ompr

Oba. esposa . u lte e a
marido.

o es.
Ontem, foi levada á cêna a

hilariante comedia-Familia co

lossal e um áto variado com

aniver- sambas shets, canções, cortinas,
conter- <causes» etc.

do alto I Amhos esses espetáculos, con
I tando com a cooperação de Al
varo de Souza, Ceci Braga e

Aniversariou-se ontem o sr, Ribeiro Cancela, impressionaram,
capitão Antonio de Lara Ribas, vivamente a platéia Horianopoli
oficial da Fôrça Publica do Es- tana que não regateou aplausos,
tado. \ como é do seu feitio, á excelencia

dosS:;!isl�:�do á ribalta, hoje, ás Lenha a dom ic i I io
8 horas, Feitiço, que marcará _

o jovem Hercilio Luz Collaço; um novo triunfo para a festeja- S' S t' ��B'�'�������'As erranas erra me, Arno nncas e LlarCla s:-
a senhorinha Rute Albuquerque. da Companhi'a de Comedias t d t C it I t d I id Ih fe ua as nes a api a en o reso VI o para me ar e icen..

Variedades Ribeiro Cancela. 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,

Faz anos hoje, o estimado
jovem comerciante Elc:!sbão Le
andro da Silva, residente nesta

cidade. .

Acelon Souza

Festejou ôntem o seu

sario natalicio o prezado
râneo sr, Acelon Soula,
comercio desta praya.

enzern r�H05 H01E

l'HE6Am UH5

CARTAZES
DO DIA Ferído

apresentou�l
se a pcllcia

Sabado, ás 20 horas, apresen
sentou-se à Policia Central. Dor
valino Pedra, de côr preta, com
32 anos de idade, filho de Ma
noel Pedra, natural deste E<tl\do,
residente à rua Nova Trento, o

qua] se achava ferido no braço
esquerdo.
Dorvalino declarou ter sofrido
agressão de seu vizinho Martinho
Antonio Bernar des.

Abel "vali
ente"

PE[.05 l'[.UBE5

Clube 6 de janeiro
O simpático Clube Recreativo Des. Santa Rita

6 de Janeiro, do vizinho distrito ,

de João Pessôa, realizou, na noi- ,Está entre nós o f�st.e)éldo es

te de sabado, último, esplendido c�ltor paranaense e distinto ma

saráu lirero musical, no qual

to-,
gl�trado desembargador Santa

maram parte elementos destaca- Rita.

dos, nos meios artisticos Iloriano- 'Dr. [aime 13alão jor.
politanos.

Todos os numeres do prog,a
ma agradam em toda a linha,
recebendo os que colaboram na

quela festa, aplausos gerais.

Ha dias encontra-se nesta cida
de, o brilhante novelista e cultor
das letras jurídicas dr. Jaime Ba
lão Junior,

ASSOMBROSO!

CINE REX, ás 7.30 horas,
lnfamia,com Merle Oberon, Mi
riam Hopkins e Joel Mac Crea.

Sessão tu
multuosa

MACEIO', 23- Realizou-se,
hoje uma tumultuosa sessão na

Camâra Estadual, em consequen
cia do deputado Mario Marro
quim, haver atacado o govêrno
do Estado, por haver determina
do o fechamento dos nucleos da
Ação Integralista Bra�ileira em

Alsgôas.
Os integralistas interviram nos

debates.
Terrninada a sessão o deputa

do Marroquim foi convidado a

comparecer á policia, tendo sido

prêsos diversos integralistas que
se achavam nas galerias, entre os

quais o vereador Arnobio Gra
ça, da Camâra de Reclfe.

Foi prêso ôntem, ás 19 hora"
Abel Silva, conhecido pelo cogno
me de Capareti,

Armado com faca, Abel inva
diu a residencia do cap, Abel
Carneiro Monteiro, residente à rua

Esteve Junior, sendo e�tão, pi êso
e conduzido para a Policia Cen
tr a].

Quando interrogado pelo co

missario Oscar Pereira, d� servi

ço, Caparele o agrediu com in
sultos,

Capareli foi recolhido ao xa

drez.

de�: tecidas finos da Casa

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

preço único de

RS. A12$000
maior

CARRADA.

atendida com a

St\NTA CATARINA

PV" 'tA 151 e

R
PARAIZO

I
Z
O

A distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341 --1300-1088
FLORIANOPOUS

o formidavel

(

Rua Felipe Schlnidt n. 21
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