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EM MINO_R I N
__

A A_�'!_� �__
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BL.E'IA E��.1rAOU
Existe identidade nos pontos - de�

vista entre os parlamentares
dissidentes e os fr,enteunjstas', t.or rier'i
do-se, assim, �ielicada a situação do ge
neral Flôres da Curlha.

1
PORTO ALEGRE, 6 - Sómente ontem a Assem

"

b'éia teve número após o desfecho da crise que culminou
com o rompimento, tendo recebido o oficio do sr. Pila em

que declara que cessados os motivos de impedimento,
voltaria a ocupar a cadeira de deputado. A Assembléia,
nos proxrmos dias apresentarà interessantes perspectivas,
pois rompido o modus-vivendi espera-se sejam iniciados
(IS debates pelas diversas correntes de defesa dos respe-
ctivos pontos de vista. Interessante é notar-se a cordiali- Proprietarlo

-

e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
dade existente entre a ala liberal dissidente constituida _, ,-----------------

de oito deputados com a bancada frenteunista, não tendo ANO I!I I Florianopol's, Sabado, 7 de Novembro de 1936 I NUMEf�O 621
passado desapercebidas as constantes palestra e conferen-
cias entre êsses elementos. Tem-se como certo que na

hípotese de vir a ser a bar:cada da Frente Unica atacada
pelo situacionismo em virtude da nova situação criada,
os dissidentes manterão a atitude de neutralidade, absten
do-se de qualquer manifestação hostíl ás oposlçües. Sabe
se, de outro lado, haver certa identidade n03 pontos de
vista entre a dissidencia e oposições, no que concerne ás
necessidades da paz pela manutenção da ordem e relati- RIO, 6--0 sr. Getulio Var-
varnerue a outras questões de carecter administrativo. idente d D bl'
N gdS, prr:sl ente da rvepu ica, no-

,essas condições, é de Se pre�er que o c.a,so do proOl�:1- rneou ara exercer o cargo de
clam�nto .

em face dos �co�teclmentos pO,l�tlcos, ? gover- -romorar, interinamente a douto
no. na? disp()I1�a_ da mat�rta da :Assembleia repetindo se. o I �a Amélia Duarte, que de' erá
epl�odt[) na e�elça� do vlce-pre�ldellte, tornando-se assim

tomar osse hoie perante a Côrte
delicada a situação do executivo estadual I d ft, PI _

)
.

e t-\P� açao.

QUE�EM
O fáto de ser a primeira mu-

,� llier nomeáda para o ccrgo de
_ __ _ I promotora vêm despertando gran-

rie curiosidade.

GUVE
ESTA'

",,,!_
�.....,.

'\:.,- I

I
•

r
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La

liberais

E
voz 00 Sem quaisquer

A pric-neira
mulher

prOi"'Y)otor
p(lblico

a reaproximação entre
os govêrnas gaúcha a

da União

A pDs�e do
novo Suar ..
dalllMór

"

RIO, 6--A noticia do entendimento que se processa
entre ti govêrnp da União e o sr. Flôres da (unha, não Ontem, com a presença do

fôssern inevítavcis reservas, teria sido divulgada, 110 dia sr, dr. Zenon Pereira Leite, Íns
l do corrente, em primeira mão, pelos -Diarios Associa- petor da Alfant-1ega e demais

dos». funcionarios, foi empossado no

Realmente depois da crise verificada nas fileiras do cargo de Guardil-Mór o sr. Ano

Partido Liberal: alguns homens publicas do Rio Grande,: tonio Lopes Senão, �sando. da
sendo que dois já afastados da atividade politica, enteu- palavra o sr. Clementino Brito,
deram, afim de evitar explorações partidarias, aplainar o que vinha exerce?do .aquele car

estremecimento entreo situacionismo federal e o estadual go em carácter intenno.

do Rio Grande do Sul. Agradeceodo as palavras do
Um dos motivos que teriam determinado o afasta- sr. B[i�o, falou o novo Guarda

menta do general Flõres da Cunha da intimidade da si-I Mór. Em seguida falou o Guarda

tuação federal. estaria relacionado com a noticia tenden- Odando Guedes da Fonseca,
ciosa e insistentemente divulgada, de que o sr. Getulio que em nome daquela corpora

Vargas concordaria com a sugestão feita por alguns gu- ção aduaneira e no de seus co

vernadores, no sentido de reeleger-se. legas do PÔ3tn Fiscal de Sam-
A suposição adviéra do fito de estar o presidente no baqui', ofereceu ao sr. Clemen

proposito de interpretar fielmente o espirita da Constitui- tino um valioso mimo.

ção, no que diz respeito á incompatibilidade das candi-
daturas dos governadores e dos ministros de Estado. En- Juiz de Jara
tretanto, o supremo magistrado está lealmente disposto a

cumprir uma das clausulas constitucionais e, sem dúvida,
alta conquista liberal da Revolução de 30, pois o preceito
da Carta Magna desconhece ao governador ou ministro'

I Fo� assinada ôntem a nomeá

de Estado autoridade para, no .d.esempe�ho .

ou exer�ic�o ção do dr.Arno Hoescher, para
do s�u mandato, fortalecer e faCilitar a vitÓria da propna Juiz de Direito da comarca de
candidatura.

. Jaraguá.
Por isso mesmo, para evitar essa situação, a Consti

tuição prescreve o prazo de um ano de antecedencia pa-
ra o problema presidencial ser examinado e para os go
vernadores e ministros, que por ventura queiram disputar
o pleito, renunciarem aos seus cargos.

O ponto de vista claro, e, sobretudo, legal. do chefe
da Nação. foi, entretanto. deturpado por inteligentes ma-

nobras poHticas de alguns próceres gaúchos adversarias BELO HORIZONTE, 6-
do general Flôres da Cunha. O garimpeiro Manoel Antonio

L• I E
- Leopoldo, do municipio de Patos,

Icen�a
,

,.xaneraçao encontrou um raro diamante bran-
Foram concedidos três mêses FOI exonerado o segundo tenen- co, pelo qual re(:ebeu a oferta

de licença a Rute Silva Sobira-
j
te da Força Publica, Oliverio de 650 contos de réis.

jaki. professora do Grupo Escolar li Jo.sé de CéI\rvalho Costa, ào car- O valor real elo diamante, se·

Prof. Venceslau Bu'!no, dd go de delegado especial de po- gundo a avaliação, é de mil

Palhoça. lirid de municipío de Palhoça. contos de réis.

Diamellte de
mil contas

tlgações politicas.
------------

erou
���hefes de� Congresso das

licia a respeito dos extre:
o-

II

remes
RIO, 6�-Sabe-se que no Con- i fechadas, tomando-se medida iden- O Congresso resolveu sugerir

gre3so dos Chefes de Policia foi
i tica, em qualquer outro Estado, ao ministro da Justiça normas ge

assino.d(,) um convenio, que COL-I em que se verificariam fátos se- cais e unil..rrnes para a censura
r.' 1 J 1 I'tem )�I c ausu as, senoo aprova- I me uantes, á irnpre nsa.

das 61 sugeslõês: I ---

'---------

fis medidas adotadas abram-I�S?lCOntrar ee �A
gem 4 teses principais, que são: I "- II i ta

lIiI
�

1&11
�U

Imigração, organização unifor-I������������������
me das.policiais, para melhor in- OS governadorester cambio entre as mesmas; ar-

mas e .explosivos e combate ao ne i rro e tia iia in II
extremismo.

Por sugestão do capitão Felin- RIO-6--Anuncia-se um encontro entre os srs, Jurad
to Muller, O Congresso resolveu Magalhães e Benet:l!to Valadares, no alto do S. Francisco.
representar ao sr. Getulio Vargas, A viagem terá uma grande importancia para a administre-
por intermédio do Mirlistro, no ção dos dois Est3dos.
sentido do comunismo ser comi- Os dois governadores, aproveitando a oportunidade do en

derado Ióra da lei. Para tanto, contro, assentarão medidas de caracter relevante para a zona de Sao
deverá, ser feita uma emenda na Francisco.
Constituição. Os srs. Juracl Magalhães e Benedito Valadares tratarão tam-

Alvitrou-se extender essa medi- bem da sucessão presidencial, assentando os respectivos pontos de
da a toda a especie de extrernis- vista, em face do magno problema.
mo, mas prevaleceu o ponto de Não está ainda marcada a data desse encontro.
vista, que ela só será aplicada O MATE
ao comumsmo.

Quanto ao integralismc, pode
rá continuar a [uncionar, dentro
de suas sédes,

Assim essa atitude relativa ao

integralismo será preventiva e de
absoluta vigilancia, podendo tor

ner-se imediatamente repressiva,
no caso de se tentar subverter a

ordem.
Tambem foi decido que onde Tivemos, part.ando, agora o

forem lechados os nucleos integra- augmento, no volume, de 7.223

listas e qu� segundo se diz tentou- toneladas, ,� no valor de 2.452

se subverter a ordem, continuarão contos de reis.
.

... _ I, Com referenCia ao val?r mé-I C?everá chegar hoje a esla
Em RI Issa., dlO, venficq-se grande baixa de capital, em inspeção ás ulli

/li

t preço no corrente ano. A tonel a- dades militares do EXército.secre a .:la de mate rendeu·nos.... O gen, ral Leitão de Carva-
do "'sigma" 964.$000, contra 1:091$000, lho, cumandante da Nona

em 1935, réis 1: 11 0$000, em Briga \.: de [.;uritiba.
1934, e 1: 179$000, em 1933,
e I :092$000, em i 932.

Na equivôlencia ouro, a qué
da é impresiúnante, dentro do
quinquenio, pois desceu de ;f.
7 -12, no corrente ano.

Clube 12
Agosto

de
Logrou significativo augrn ento

a nossa exportação de mate nos

oito primeiros mêses do corrente
ano. Foi de 42.581 toneladas,
no valor de 41.041 contos, con

tia 35.358 toneladas e 88.589
contos, em egual periodo de
1935.

Amanhã, o Clube J 2 d e

Agosto olerecerá aos seus asso"
ciados uma domingueira inja i J
qUf', corno de costume, alcançará
grande animação.

Gal. Lê'-it-ão
_._._

de Carvalho

BAI'A,'"6- Passou por aqui,
com destino a fo.lagêas, o depu
tado Machado Florence, clasoista
de São Paulo, que aderíu ao

integralisrlO.
S. s., afirmou que vai estudar

o proQlema do peiroleo no Rio
Doce.

Soubemos que o deputado in

tel';ralista viaja em missão secréta

J� Sigma, nos Estados de Baía
e Alagôas.

----,
------

o regressa
{::ia sr. Collor

RIO, 6 - O H. LindoF
Collor está de viagem marcadl
de regresso p.ara Porto Alegrr-a
devendo segUir pelo avião da car

reira de terça-feira próxima paI;
o qual já tem rese{vada pa:sagern

Fari"'V"\acie de
plantão

Fará o plantão durante I) dia
le amanhã a Farmacia Popular, á
Praça 15 de Novembro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m- ior empório de sêda em Santa Catarina

Amin & Irrnôos
J

1

�'II
�

'-, n: ,1' r n,,::o:tana, graç:'"::lI II As grandes cidades se de��= pe-II
I .anto ,I,c � "11{., S da nossa -haute-gornme»,

. los seus luxuosos e gr::ildes «magazines». as II v'lc.' a (, l�, c L' ,,) nossas ruas, alía á sua
. lojas que são a atração do mundo elegante.

f( T" (f I d �,f·ua el. gancia as sedas da

n
Em nossa terra, o orgulho da mulher que

" J�� , '[,' f' ""'��. II I se veste com gôsto t a CASA TRtS IRMÃ..:JI
ultimas rn c�delo::?, �.)8

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sedas

Casaco de Peles de 800$000 PO;' 500$,000
Renard Iegíüma-Argente de 2:500$.000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :200$000 �'!g
Tdem Idem Idem J :800$000 )} 1 :010$000 ��
Renard da Alasca de 1 :200$000 » 750$000
Idem " » » 8 0$1)(10 » 40d$uOO
Idem » » » 700$000 » 350$000

".; ..)

�;,,�l

�
��
l:f"(t;_f'f
� RenafTds iegit'mas, L G

....avas, Carteiras, Cintos e G61as dos
� r.""\ais usados no Rio e Sao Paulo
e
$

f.díticio
�

I--=-:hamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos'-:--II quais são garantIdas P?r muito tempo e n�o somente garantimos a durabilidades des
sas peles como garantImos das nossas sedas.

ii,
E' a única casa na praça que garante suas

_m_e_rc_a_doiiiiiiiir_ia_s_.iiíiiiiiii__iiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiíii iiiiiiiiii.:J1

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAM JARIAS CU1\A. --(-:-1
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NIJN ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI�NOPOLlS ATL' APRE·

SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

SÓ na Casa Três ;[tsn'Dãos

I

I
Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres
Crcp Marrocaín
CrCI] MangoJ-sorEmer,to d- 35 côrf.:
Icem Idem Idem artigo "'"1� li, r
Crep Mo' gol estampado artigo fír!,� sir .. (J
Idem Idem Idem
Idem Idem C, petit-poistbola)
Sêda Listada para camisas

3$'800
4$500
6$800
7i�500

1 j $DOO
10$000
10$000

- 7$000

Linho Irlandês
homem

para

Sortimento comp�eio
todes as pft1eças

de

------"�-

!nequalave! fS!���_��������"'-lr.: I!MJ a; \1 _., '. \,t v lI'iJ ... � !rJl "' I�

praças do Rio de e São raulo

Fzllpe 5rhmiàt
1401

i
fÁ'
'lEI.,

I

__ .
J

ern

S�ETIlj

CD�. [pi _ iti«lares

,
.

-

. .} .JlJ'�� das

rl::r'�
,fF, �,

�
't!!l'"
((J f'
rz:id
�:�1
fM
c�
��*,
�,.��;,�
f".�)
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�;)
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f'"t.�
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, o_·�w,.. ,

ft�V.AV"ÂV..ô..V�V.a ��VA.A'VAVA�.
� m

I C r o fi o e p c k e 511."
I fl1atri2:: FL..ORiANOpo�is �
� em.- Blurnenau - ..Joinville - Sao Fran.isco - Laguna - _ages,'
� Filiaes Mostruario permal"léote elX'l Cruzeiro êlca SIotI

Seoção �e SecQão de Sec9fáo de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrangras para terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar r:ydeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas "para officitias 'ftfêchanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoelros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: a ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, Mot():res
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:,talhe.. electricos
'1abonetes e Perfumarias res Material em geral' para transmissões: Lo", �
,�Jcolchoados e Colchas Louça sanítarla - banheiras mancaes, correias de couro e Jôna ri
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
Fealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos 08 fiAS Autornoveís e. Caminhões FORD Peças, acces-

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

� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOO.DYER �� Charutos eDANNEMAN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Naconal de I-�-a-v-e�eçâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Patas "Rite h/laria' _. Fabrica de Gelo OIRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
.��àV&l�Vg������� �����������__��V�VÂVà'Vl�.

•
•
•

, Agenl:ia Moderna de Pu- "
blicações, con séde em São Paulo;

.,

é autorizada e fscalizada pelo Governo
o Federal e possue a carta patente n. 112

•

Formídaveis •

I
•
o

.orlelol proprlol, trll vezel
por IImana, todas aI seoun
das, 'lerçal e lexlal-felral,

Extração ,om global de cr••lal.

IIsur li
, honeslldade, pOil, OI lar·

lel�� ião prlllncladol pelo povo.
-- ...:... �._-------------___.------

Apentes, Sub-Agr..ntes' e Reguladores de�Avarlal'�em todol OI' Estadal

Agentes em Florlanopol is:

Campos Lobo & Cía.
Conselheiro Mafr�, 35 (sobrado) r::líxa Postal
,éL.éi'Ol\.t N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAl'v{-A

Escrítórios em Laguna e Itajaí
er"'n BJumenau e Lages

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

V iS':OIlUt; 0.t; Uuro Preto

Indica:

r». Ricardo I
Gottsmann

•

re I ra tem seu escrip-

tó. io de advogacía á rua

n. 70. - PhOIIP: 1277. -

I Caix:l Postal, 110. _j
I Dr. pedro' de Moura Ferro I
I

Advogado.

Ex·chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Er�in �reuter)
Elpecialllla em cirurgia

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

operações de plastica

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. I ti- das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Rua Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I LI
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

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

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 Hsob.)
Fone 1325-'Ater•de cha

mados para o interior, I
R�

Or. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica �d. crlan·
ças e adultol

Consultas diariamente aas
4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R ·1 .... ·

R tresídência: ua" isconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES'

.����tI�"" -" ---'--:-�.:..:..:;_ ....'"�nr�.:_�•••���' ,

.S�••••G. • .
e •

; Companhia "Aliança da Bahía"l,e o Dr. Aderbal
é FUNDADA EM 1870 • da Silva
• •

I: Seguros Te restes e Maritimos I
a Incontestavelmente a' PRIMEIRA do Brasil.
� e
� CAPITA L R ALIZADO 9.000:000$000
� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES A�SUM(DAS!EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM=t !}35 4.280:552$970 •

I [
II
I

'19 G
.. (Curso de especialin çâo em Chevroletmolestias de senhoras)
! ·d Deseí t Vende-se, por preço de
: Atende na Mate�m ade J� �o?ncer a o ocasião, um automovel che-
� até ás 8 112 da manhã seu radio. Procure o vrolet de 6 cilindros. em• e á tarde _. Consultoria: sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado
� ANITA GARIBALDI, 4; MJguelwho, q�e será plena- Tratar no Largo, 13 de

_-G======::::==='CHIC.IHNJ4iI. --------- lIMJIte -...efeIto. Maio n. 21, ',,'

J'c'\({a
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 •

129�1

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Curso de esp'ciatização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

Médicos,

• .A • __ �, ,I r·····'".· .... � ,-

Partos - Mele+ias rl"

cennoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade.
Medico do HospItal

Dr. Carlos Corrêa

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

o HUMOR S MO, nas ai

espirituosas anedótas, historietas
comicas para rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

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

VENDEM SE duas casas no
distrito .João Pessõa-,
Estreito, com agua cena

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLlS: as

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

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

DOS LJMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

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

príetarioEDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

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

Melhores iníormações nesta re

dação.

-I
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Inst·ituto do Matte
INVIL.L..E

---�---

J o
SANTA CATA R I N,A

CAIXA POSTAL No. 15

Aprovado p�la Govêrna do Es

tada de Santa Catharina par

decreto N. 2 de II de Janeiro

de �1928
. I I
����������------�

Orgão official para o con

trole da
. -�\
.'.'.:.�

.,
.. :

':.:;:�?
producção e 'ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

.. .:a... .,

I'
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Côrte de
Apelação

PIANO vende-se,
por preço baratissimo,. um
piano usado, á Rua Esteves

Junior, n. 120.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Capitai
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
PABAHCla 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada 5'[. ala.
CIC. AvisoPrevio6·[. ala.
Prazo Fixo S'[. ala.

Lenha

AVISO

Casa de Diversões

Familiares

A CARRADA.

mento 6 diligencia pua que o Idr. juisa quó proííra despacho
refoimaio ou sustentando sua

decisão, quanto a Fiorav(lnte �A�S��S�E�R�R�A�R�IÃS-rÃrno ";i;�;EGa;�i� SI-

Sumula dos jul!:;amentos Bu« ao, tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor cficcn-
da ultima sessão Recuo crime n. 2.538, da cia do serviço de fornecime:lto de lenha a domicilio reu-

cornarcade Urussanga, recorreu- nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno-
Habeas-corpus da comarca te o dr.Juiz de Direito e re- minação de

d,� Hamonia, impetrante o dr. corrido 'alery Hermor,enes de

Edgar Barreto e paciente os in- Souza. l!lator o sr, des. Gm- Empresa de ForneclmeLt:..) de Lenha,
J. r .

�T h YII vê' lavo Piz d' f t idI')S \_::J�!!Ut I'H!SC a e -'.. tem o prazer de oferecer ao IS mto público consunuc cr
Relater o'" sr. des. Presidente. FOI d�o, provimento ao re-

excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao
Concedida a ordem impetrada. c�rso, pia anular o processo r re o único de
HlbeaJ-corpus da comarca de afim de � completar o numero I

p ç

Curitibanos, impetrante Walter de testemnh�s. [RS _ 12$OOO
Tenmio Cavalcanti e póciente Reêurs cnme n. 2.546, da .

Henrique Marhado. Relator o comarca e Rio do Sul, recor-l A distinta freguezia será atendida com a maror

sr. des. Presidente. rente o k suplente do Juiz de I presteza pelos telefones.
Convertido o julgamento em Direito e ecorrido José Zariz·1 1341 ----

(iligencia afim de pedir-se iníor- Relator. osr. des, Urbano Sales. I

FLORIANOPOLIS
11 ações ao dr. Juiz de Direil.o. ConfJrmda a sentença que _

Recurso crime n. 2.541, da julgou pncnta a ação penal
r ornar ca de S. José, recorrente intentada ontra o recorrido.
o dr. Juil ele direito e recorrido Recursocrime n. 2.540� de. I
Ir-ão FiiolDero da Rosa. Relator comarca d S. José, recorrente I
�, sr , dfS. Tavare s Sobrinho. a Justiça e recorrido Antonio I

Foi new�do provimento ao re- Manoel Vntura de Farias. Re
curso, para confirmar a sentença lator o sr.des. Aifredo Trore-
recorrida. powsky.

�ecur50 crime r. 2.543, da A Côrt negou provimento ao Icrmarr o do Rio do Sul. recor- recurso, paa confirmar a s-rten-

7c::te o dr. JUIZ de Direito e ça de prouocia f:elos seus bons I

recorrido João Jacinto Gadutli. lundamentn
Relator o sr. des. Carneiro Ri- Apelaçã, crime n. 5.494. di'
l eiro. comarca d( Chape có, apelante a

Confirmada a sentença que Justiça e aelado Fiorelo Laze
bem apreciou a prova dos autos. roUo. Relntr o sr. des. Carneiro

Recurso crirne n. 2.544, ia Ribeiro.
comare de U U'Siloga, recorren· iv1anda'\ O réu a novn julgl
te J ·ào Cremd e recorrida a iu; mento por er a decisão absulu
liça. Relator o sr. des. Silveira toria manif&tame.nte contraria"
Nu 1es. prova dos :utos.

A Carte nego:! provímento Apelação crime n. 5.502, da
ao lecurso, para confirmar a sen- comarca de3. Joaquim, apelante
terça do dr. Jlá a quó, que é/a Justiça e apelados Fridolir.o A' vendd nas boas farmacias
juridica. Matos de S)u2.a e outro. Rel�-

Recurso cnme n. 2.537. da Hor o sr. ds. Carneifl) Ribeiro. I Representante: Romano M attí oH
comarca de Rio do Slll, recor-I Anulado o processo desde o CAIXA P03TAL 345 _ CJ;�I !'fB.\ P \ R '\N \'
rente o dr. Juiz de Direito e' libelo inclusve.
reconido Max Mayr. Relator o i\pela�ão crime n. 5.487, da
sr. de�. Silveira Nune�. comarca de )rle'lnb, apelante:Ma'

Dado, provimento ao recursc, tÍas SaturnilP Schmidt e apelada Panair do B·rasil S.A.
para anular o processo da pro· a Justiça. Rlator o sr. des. Sil·
nuncla inclusi\'e. veira Nunes

Recurso crime n. 2.5 45, da Confirma4a a sentença que foi
.comarca de Cruzeiro, recorrente imposta ao apelante de um mês

o dr. Juiz de Direito e recom- de prisão dular gráu minimo do
dos Ot3vio Cordei(o e a Justíça. artigo 198 da C. L. P.
Relator o sr. des. Gustavo Pila. Apeiaçã� crime n. 5.409, da

A Côrte confirmou a decisão ccmarca de Canoinhas, apelante
que reconheceu a legitima defe- a Justiça e apelado ArlindO Cor
sa propria em favor de Otávio deiro de Bmas. Relator o sr.

Cordeiro e conveltou o julga- des. Alfw:h Trompowsky.
Mandadc o réu a novo julga- Os agentes: Siriaco 1. Ate-

A"
LUGAM-SE quartos. Tra·

mento para que em outro melhor rino & Irmão.
s�ja apr�cia�a á prova dos autos. Rua Conselheiro Mafra, 29

tar pelo fone 1436. ������������������������

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.

nA voz do eWl �IJl';'! - .r.s;::"j t Nor 111! Prirnnria an'eX;) ar)

C.E. "L'iÍ'l D ir, ,11_,1 li � n ,t<; nt\ .'!" ntudt!!l--G.E. "Luís Del_
i; 1 )u_p!.,r n. '; TiS '1 'P";) E'('l)hll_-J:..�,('ola í'Jormé\1 Primari I

� r I
-

I' ,.. -]" c.�. -

fiE "C'
am i{a ao tll :::.. ',., I lé! .::lI i ,1:, l ._�. rl-1 LtsCO; <perançi -LS·

CAFE' BO;\� SO' NO ;-01,. de Ara; !ub'1-Et;, 1:.111-'_ "g'l1�; ({':;:s!whnte)} -O.E. «}�r(-
J LP'\. �... 6 � nlmo Coelbo» ---LI ;u 1(; ({oe!ü.ll}) -l.:':nl�gio Coração de Jesus-/;t�� -td :!'�

Praça 15 de Nuvemb;'o Ftorinnopoli<; «Musa ColpgíaL> -C)lt�l) S lOtos Anjos - Port I

Ântonio Pas�hlJai 'Unjflc; «Noticia Escol",» -G. S. �Vltor Meireles» -ltajaí; ,"O Pre-

MUDANÇA DE HORARIO g.res'c" --Escol1 �lorml1 Pr;011'·jt a.l"xa an. C.E. «VItor M,irc1ef»

D'ora avante passarão os aviões CA R-r J-.\L ES --ít�jaí; «Ü Sertuo» - E�rda l. r\11.< ;! ,1 de Nova Descoberta-

da Panair do Brasil SU\, rumo I DO D L� !taji1í; «O Esturj,y> --S.'mt'a'1uÍ -Lnp"i -E:cob lsobda Estadual;
ao Sul, nas terças-feiras, sendo ({ �:'.st,dantp» -Escola Míxta E .ta·l'l'it de .'\ldo Luís Alves-Itajd;
qUe o fechamento das malas se CINE REX, ás 7,30 horas,. «,�rnaJ do Aluno» -Párn<:3 F.�,::,)ld '1 ,'a Estaduai da Íiarra do

efetua!á neste mesmo dia, ás 11 em reprise-Mocidade e nwsi- r�io Itajaí; «Fiôr d'1 iuh l-i p> -. �:;c.:)la �.J1 xta .t.st.lduíll de Paia;tê.l

hora�, e rumo ao nOIte, nas quin- ca, com Jack Oacbe e M�ry --5. Fran: 'co; «Q :3 S::" -E'c,j·, :V� x '1 de L'lranjeiras de Luís

tas-feiras, fechando-se as malas Brian. Alves-Itlj'lÍ; «A E,Cl!.l» --Es'�o:a ,\1 x' 1 Estddual de Alto Minas
ás 20 horas do dia �ntecedente. AMANHÃ, ás 6,30 e 8.30 -lv'jaí; «O Labor» --E C011S A';r11tJ"J'''5 ele Luís Alves-ItajaÍ; «Jm

horas, um filme qu� foi exi�iJú Inal da Infêocia» ---:.E';coh �Iixtil E�;a(;II:;1 ?e Rb�irâo Má�i�o; «()durante duas semanas con�ecullvas L\.B.C.» -Escola I di} " 'a lu,,) oe �lDell'ão M'guel-ltaJal; «A
f)

.

T d R' O' �'It!i'
. II . I' �) .

'v" I I
.

'liA Cno úlaclO eatro o 10- Luz»-i::.sco\a :VhXl \1"1'."11':-11 L) I,,'),:lfi'o lligue- talaI; (-

galante mister Veeds,com c.3.- Pleita" - G E. n.?roc. '\r1\ G_;;1l:t. '-Lcguna; "O Labor"-Esco1a
ry Cooper e Jean Artur e direçbl,o Lola l;1 M'mi·:ipal d � Mirirn--L3fUni'; llJornôl Infantil" --Escola {sr-
de Frank Capra. lada Municipal de Saw Grande.-ltnjal;

{(,) Estudante" -.- 1 a_ El',�ola h)lada !"�unicipal de Pedra
de Amolar hajaí; «A Auh» -Esc.oia Isolada M.unicipal de Porto
:':'"cdlv:·)(:os--Itaj�í; "Avauk Coletp,s"-Escola Isolada Estadual de
Limeira--Itajaí; «Diario Esc0!ar». -G. E. «Dias Velho» -Fpo
li:;; «O Escolai»-G. F. Dl�s Velho-·FpoJis; IINo5SO Jornalzinho"

horas, -2. prelilüi,�Gr cl0 CclE",'o IICoreção de Jesus"-Florianopoli�;
«Borholeti.l»-3. pr lin�"ndr do C11egio Coração de Jesus--Fpolis;
«Vagalume»-4.-'1re!lmillar do Colegio Cmação de Jusus--Fpolis;
II Gazeta Infantil"-· J. ann normal prir1ario do Co\egio Coração de
Jesus--Fpolis; «Avant,;»--2. a'lO D)rmal primaria do CoI. Coraçã:>
de J sm--Fpolís; "Viül'·lall--3. ano nornd primario do CoI. Cora
ção de Je::us .\'polis; "Per )Ja» ,··1. ano normal secundario do Co'.
Coraçã_; (1, J_.sU';-·Fpdis; "Ctistai:,ll- 2 ano normal secundario
do Col C(,ra�':D de Jesu,--Fpolis; «In Altum»--3. ano normal
primario dG CoI. Coração de Jems-Fpolis; IIA voz da Escola"
E5cda bJida Estadual de Nüvegümes-Itajai; "O Infantil!l-E�
cola I llL!da Estadual-de Füzen-�a-hajai; «A Criança»-Escc
la Isolada de Rio co Peixe-ltaj"i; "O progresso"-E�cola Isc..,b
ela 1\1ullicipal Co Alto Luiz Alns Itajaí; «r\ Liberdade»-Esco
la I,;<l:da F.�tadual de. Alto Baú--Itajai; "Jnrnal do Estudante»-
Escola Ijolad,� E'ladusl de Morro do B ' i -- I:ajai; "Júroal dos aluo
rlC�!I-Escoh Isolada Municipal de Fn: ,--Itajai; «O Avante»
-EscoL. I�olad 1 E�t Id'J:)] de Carvalh· - :: 'iii; flJornal Iofantilfl_
[.;(.',1., í alada F·[ (:·rI d,� Arraié11 C,,' , -Itajai; "O E'co Es-

CINE ODEON,o Jider,foc(\� 1:0\',["- G. E. «�rof. D'vidoAv-lf3!» ,.rclranguá; «O Colib,i:»
....

6 3 1 8 30 h 1'- I I 1 I �

1'" " I'
.

fi Pliza ás J, , 14 e, ,Ofil8, -- ._:1 • .1:',,(')' c., ' r,'\ ·-;_a de ililOta- talaI; \ atria"-G.E.
Bob Steele em Carne de corvo· "Lauro rvlü L�[r.-í j'li; IiReucio" - Escola Isolada EstadlJal de és
e Clark Willians em O grande calvé'dos--ltajôi; «o BraslJ,,--G. E. "Feliciano Pires"--Brusque;
misterio aéreo, uma pelicula se- "Vitoria"--Escola Norílal Prímaria-.Bmsque.
riada.

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 i,r;pora Imperial poh;, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

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

preços da tabe! a.

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

-1088
SANTA

CINE IMPERIAL, áô 7,30
horlls, Ondas sonoras de 1936
e Canto da traição, a última

creação de C"rios Carde!.
AMANHÃ, ás 6'e 8

os mesmos filmes.

CINE ROYAL. ás 7,30 ho

r:l.S, WiUiam Boyel em Olhos de

aguia. '

AMANHÃ,à, 5,6,3[4 e 8,30
horas, um filme sobelbo com John
Boles e Lorelta Young-Lcglão
das abnegadas.I

I [ CINE IMPERIO, ( João Pes�

I i s0a), ás 7,30 horas, George e

��������������������������
j Georgette, com Renate r/lüller e

�
....

SZU1jI· I í 1 Adt����i�l:e�·s 6,30 e 830

_Escreva, hoje__ n-:.e._._smo,
.

I'boras, Jack Oackie e Mary Brian
- em Mocidade e musica.

A' PRC4-�ADIO CULTURA BlU!VlENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL, .1

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena
(CONTROLE A CRISTAL)

OUVIDA EM TODO O SLIL DO BRASIL

oESEJA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

2
---'------ -

Ome r ........ rio I nd u c;-..,,7 •
' b \.:;>'i:"t :l ,

""

Floriano-
I Ulu Dão
tria e

ce

Lav; Ufa de
polis
gerá! ord i narla

De ordem do fi' presidente, convido a todos os

associa.í-is para a a-i.e .1blé.'1 gt'l"<11 ordinária a realizar-se

dominco, 8 l�) co
- '11', <Í.s 9 horas, em primeira COIH,)

cação 'e ás 10, ('1'.1 S,' rI' ida, para a eleição da diretoria que
tomará a si os destino') c'�,JU associação de 15 de no

vembro de 1936 a 15 de novembro CC 1937.

Floriancpolis, 6 de novembro de 1936.

SEVERIO SIMÕES
Secretario

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

Se.!) os ati;' .:iú, do.} Dc'partanJ<_:üo de Educação, t� (l-se

re aliza ;, e-n va ios .iu 1
" l'i0S d) Estado, este ano, a Semana (idu·

J 1 f
. , . ,

caciotu.t, ' qi.al gnl1 ê lll.cudU r�ê prc.. essores provrsonc, cornp.e-

-nectanst _ rorn <l'l • S ( Zjfl '.,:ét1')<;' c- n exercicio em escolas isola-
I

. -,' � iddélS, L' Cr)� r- O! Irr, v, (').JS normais pnmanas, têm compareci o.

T, (L,,; r . [fi t "Ih), r ·"b -dos (c' orierhclos pelos SIS. crols,
1 ui, Tri11ria le, ,'1 :dlO B, I.O�i I, A �tolio LICit1 e João dos Santcs

ACf;W, êste lÍ: i TU :"',.)_[or ' d ! I de ensino, b,�r'lram ú exito espe-
1 d (' l,t <s. \ rin,· ;,) .. Vj ,::I .eutos do masscr.o bar.i-l"t",c• .ot:.:a' ...... _

.....

1
g",-verc p.
,

Alérp ele C')'/�'\. P:u (ldgóg;cas r�ê-lli7(11ôS, salientaram-se,
nas rrur.i» s cf "u'\!. I as d� -nsir-o 'écn:co, m Ida,do dentro oas nor-

mas Gl, [d. r- v,l :) \)'s0 :1 ;;relh) J, .::dUC1Ç"iO.
;fi k -; .' � ,1 P,' j' é.IJ

j
IS' ,j ·dicd'TI á (l1'ssão

de en "'\ r, L.: -I _, C'p 1,1,; ;cl(� 1"" ''-''1, rir mais profundos
cor hecl.oe'l "s t' I .�.:. ,; � ", e, !-''' L li d. TI.![' " a')" dtlnos, roram fur:
darjos jorn lis escoiares, :. lo ji! c� .•�.j� • .lvcl a sua rtlação, que
abaixo tramcrevemm:

.

Bebidas rJacion�j� e Extran�' Dr. Pedro da Mouu Ferro
pl.:rélS só NO
"

"""
..

� f'FI'!" ,:; I''1'A� M.1t li7, _'" 1-\ •

Praça 15 dE' Novembro
,

AntJllio Pasclzoal

Advogado

Rua Traiano n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cornpleta REPORTAGEM

A IRPLAN - N EVS

chegado de avião
R E X IMPERIAL
61,2 e B 112_ 6 e B

FLORIANOPuLI5, 5abado, 7 de �ovembro àe 1936

Uf.' t: -"

_L._IR-A TENIS_C__LUa

o sr. dr. José da Costa MoeI
lmann, vereador;

o jovem Edmundo, mho do sr.

FRONTEIRA FRANCO�5PANHOLA 6 - Os revo-
Pedro Pereira dos Sant?s,' im-

.., 'A

I
preS�()1 da «Imprensa Oticiel>:lucionarios anunciam o resultado favoravel para eles de M h d C 'd

b Ih
'

d I id
.

tãuci d
o sr, Jonas ac a o or 0-

urna ata a aerea esenvo VI a em ctrcuns anclas rama-
f'

.

d P'
"

. "

t· ôb M d 'd I va,
uncionano a emt encrana

.cas so re a ri . d E t d
Os aparelhos nacionalistas, segundo essas informações

o 5 a o.

abateram sete aparelhos do govêrno de Madrid, alguns I HABILITAÇf!lOdos quais caíram sôbre as casas da capital, causando in- E t- h b'l"t dA • S ao se a I I an o para ca- Victor Busch, presidentetenso pantco, sar: Leodegario BartholomeuBou-. .-0-
son e sta, Nair de Castro soitei- Ha dias procedeu-se.c=aseina-

AVILA, 6-Estão terminados os preparativos princi- d
'

I L IdI' ibil d
"

tos, e resi entes nesta capita ; a- \
a a pe o ju I o os seus mcan-

Mpais dos nacionalistas para a tomada de Madrid. havendo
ur� Costa Valente. e d. í-.loemi.a s�vets diretor.es e com a particip�- orreaté uma organização destinada a editar os jornais da capi- Alice Müller, solteiros, e naturais çao de associadosç-c- a colocação Ital espanhóla. deste Estado. da cumineira no novo e mages-

Ciucoenta caminhões repletos de viveres deverão che- uma das se-
gar a Madrid, ao mesmo tempo que as tropas insurrectas rHE6Am U�5 ...,."

nhO ras rna is
e a caravana dos jornalistas só terá permissão de entrar Acha-se nesta capital. proce- ricas de Saoali na época indicada pelo general Mola. dente do Rio de Janeiro, o dr. P IA artilharia rebelde situada em Alcorcon, bombardeou au o

Luís Aragon Filho. médico.
durante toda a noite de ôntem para hoje os postos avan-
çados da defesa legalista e os suburbios mais afastados SENHORITA 1 Acompanhe
de Madrid. a Moda

ros acontecimentos em

"'-l

AMANHA

A maior e mais

FaxPELO -

..

COMaaTE •

HENDAYA, S-Noticias aqui recebidas á ultima hora,
anunciam que as tropas nacionalistas espanhólas estão a

3 quilometros da avenida da Puerta dei 5ól, onde chega
ram sem encontrar resistencia da parte dos governamen
tais.

Acrescentam as informações que durante a noite de
ôntem para hoje se declararam varios íncendios dentro da
capital.

-o--

MADRID, 6 Os jornais 'publicam um apêlo do go
vêrno que começa com estas palavras:

«Todos ás armas 1 E' preciso vencer ou morrer! Os
insurrectos estão ás portas de Madrid I»

A's ultimas horas da tarde de ôntern já se ouvia dis
tintamente em Madrid o troar dos canhões e ao escurecer

distinguiam ·se, para o sul, o clarão das chamas e colu
nas de fumo.

A' noite correu o boato de que os insurrectos esta
vam a poucos quilometros de Madrid, no setor de La
ganes.

A's 10 horas da noite, a capital estava mergulhada
em completa escuridão.

Nossa Vida
AHIVER5ARla5

Cap. Ernesto Nunes A

Assinala-se hoje a data aniver
saria natalicia do estimado con

terrâneo e brioso militar sr. ca

pitão Ernesto Jor\o Nunes, ofi
cial da Força Pública, e chefe
da Casa lVtilitar do sr. Governa
dor do Estado.
fi Gazeta cumprimenta-o.
Transcorre hoje o

natalicio do sr. ceI.
Borges do Amaral.

enzern BH05 H01E

amversano

Fontoura

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. MacedoniaViolada o

territorio do
Equador!

Irradiação de
Roma

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará

hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:
Anúncio em italiano, espa-

nhól e português.
Marcha Real e Giovénezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de uma opera li-

nca.

Conferencia sobre um

mento de atualidade.
Noticiaria em espanhél

A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

Radio Cultura
de Blumenau

QUITO, 6-Soube-se nos cir
culhos oficiais que 500 solda
dos peruanos penetraram no ter

ritorio equatoriano de Rio Sen- Comunicam-nos da Radio Cul

tiago, na bacia amazónica, subi- tura de Blumenau, a única estação
ram até a região de Yaupi, vio- transmissora catarinense, que a

lando o Statu quó de 6 de inauguração da sua nova e pode
agosto último. rosa broadcasting, a realizar-se no

O chanceler acha-se ausente, dia 15 do corrente, ficou transle
motivo pelo qual não foi feita rida para o próximo dia 19 deste
nenhuma declaração sôbre o caso. mês.
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Orlando Fernandes, secretario
argo-

toso edifício da SImpática socie
dade recreati va e desportiva Lha
Tenis-o clube do colina.

Essa fase da construção indi-

� por-

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

-

Espanha

••
AMANHA

E

o v

sa capital, com uma [inta e vistosa

construção.
Damos o seguir as dimensões

do velho e do novo ecíicio, afim "

de permitir aos leiíore um cote 'I"jo, de ond .. resaltará a excelencia )
da obra que se está

onstruindo'l ...t_;>-',/.....:;-�-
Alberto Brüggmann, tesoureiro

O prédio antigo

Compartimento 26 m.

Largura, 18 m.

Varandões 3,50 m., mais lar
ga.

Salão 10 m. x 8 m.

5. PAULO,6 -faleceu ha
dias, nesta capital, a SR. Olimpia
Meireles de Carvalho, viuva do
coronel Procopio Arauo de Car
valho, um dos maiores fazendei
ros que possue o nosso Estado,
politico em evidencia- no seu tem

po, pois foi senador estadual e

membro destacado da direção do
P R. P.
A sra. Olimpio Meireles de

Carvalho deixou urna fortuna
consideravel, avaliada em 30.000
contos.

A parte de maior interesse
desse testamento para o publico é
a referente aos legados feitos a

várias instituições de caridade e

cujos donativos elevam-se a ....

5.0GO contos de réis.

Prédio novo

Compartimento 36 metros,

Largura 22,50 m.

Varandões 5.50 m

Salão 14 x 9.
Tem ainda, secretaria, bibho

teca, chuveiro pI senhoras, secção
de tenis (3 Quartos, sala par-i jan
tar, bar, mirante, 3 entradas com

marquizes, adega e moradia da
zelador com 5 compartimentos.

Dentre esta pleiade de devota
dos servidores do Lira Tenis e

destemerosos batalhadores pelo
seu progresso evidenciam-se dos
demais, os !!OSSOS conterrâneos srs.

Alberto Brüggmann, Pedro CE
vaerd e Orlando Fernandes, per-

I tecentes á sua diretoria.

ASSOMBROSO! � Visíte O formidavel stock

de tecidos finos da Casa R
PARAIZO

I

� Rua Felipe Schlnidt n. 21
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