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A dec.isão do Tribunal Superior Eleitoral
abrangerá o mandato dos poderes executivos

IO�,�!�ribun.1 Superior Eleitoral julgou, ôntem, A Z E T Aa consulta formulada pelo sr, A1cides Gentil, em nome do Par-
tido Lil eral do Pará, sobre se, em face do disposto na Constitui
ção Feder"l pode ser legalmente investido das íuncções de presi
dente da Reoublica, por sufragio diréto, o cidadão que haja de
sempenhado êsse cargo pelo voto indiréto da Assembléia Nacio
nal Constituinte, de acôrdo com o que estabelecem nesse sentido
as Disposiç0es Transitorias da nossa Carta Politica.

dubia

��������������--I��������������
VOZ 00 pOVO Sem quaisquer Ilgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel _JAIRO

III' F{orianopolis, Terça-feira, --1-0-d-e-N-o-v-e-m-b-ro-d-e-lg-3-6-----' NUMEf�O 623

CALLADO

ANO

Urna consulta

Depois do relatório do sr. João Cabral, que apresentou a

longa fundamentação do Partido Liberal, no sentido da vitalicie
dade das luncções de presidente da Republica. tomou a palavra Ainda não rasga dinheiro •••

o ministro Plinio Casado, verberando a atitude do consulente,
que quis por á prova a integridade d03 juizes eleitorais numa con- Dlzlz, ôntem, certa pessôa, parti
sulta sobre assunto de tanta relevancia e repercussão, quando a cípante de diversas revoluções no

Lei é clara e insolismavel em não permitir a reeleição do pri- Bra:il e conhecedor �os homens dds-meiro magistrado da Republica. POSlOS para um movlme_?to �arm� o:

E -d J - C AlI _ I ·-V boat_oA de revoluçao nao, pega.m se�l_ a o sr. Da? obr al pos em debate a questão I O general Flôres da Cunha e des-
de saber se o 1 nbunal poderia conhecer da consulta, em vista de temido. arrojado. íntrepído, tem te
se tratar de um caso concreto, sujeito a recurso posteriormente, m�ado atítud;s '�malu�as" mas ainda

nao rasga dínhetro, nao•••

j

Notas Cc Fátos Morto
um oficial do "Alagôas,"

por irnpru- quando em manobras. á
dencia Rita Maria

FERIDO

Nao o
ó

cíe ser reeleit.cJ OBSERVADOR

Em Rodeio verificou-se do-
loroso acidente em que per- Hoje, ,ás I � ho�as, quando
deu a vic'a um rapaz de 15 o destroíer Alagõas, at�al
anos.

mente neste porto, realiza-

Amadeu Cristofolini, saín- va m�nobras 'para de�atrac�r
do á caça, distraidamente �o cáis á Rita Mana.' ven
acionou o gatilho da arma ficou-se Ja�er.ta�el acidente,
recebendo em cheio toda a n? q�al s.alU fendo, no ma

carga do tiro. xilar inferior .esquerdo o te-

O ín fe Iiz moço, apezar de-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"�_:::.�:;--:--=-=---=-=:-:-::-:::---
todos os esforços médicos, CAFE' BOM SO' NO
veio a falecer momentos após, ..JAVA
causando este fáto intensa Praça 15 de Novembro
consternação em Rodeio. Antonio Paachoal

o seu.

PORTO ALEGRE--9-No
fim desta semana o general Flôres
da Cunha seguirá para afrontei
la, afi:n de assistir á inauguração
da estrada de ferro construida pe
las forças da Brigada Militar. De
volta da fronteira, é provave! que
o presidente do Estado faça uma

viagem ao Rio de Janeiro.

nente Strauss, da guarnição
daquele vaso de guerra.
O tenente Strauss, da prôa

daquele navio, ordenava as

manobras, e, devido á uma

ordem mal entendida: pelos
subordinados, o »Jagõas foi
encont rar-se com o Max, da
C. N. N. Hoepeck, sendo a

quele oficial atingido pela
-espia-, resultando receber
grà ve contusão no maxí
lar inferior esquerdo.
Logo que êsse fáto se re

gistrou, sem maiores conse

quencias, dada á calma com

que o tenente Strauss se

houve, conseguindo livrar-se

entre as governas da do perigo, marinheiros que
.

observaram aquela cêna, pres-UniãO e gaúchanão é taram imediatos socorros,

faC .8. sendo c mesmo conduzido,
em lancha, para a terra, a

cornpanhado de oficíaís e

transportado para o Hospi
tal Je Caridade-onde se acha
em tratamento.

Rejeitada, essa preliminar, por unanimidade, o pJ('nario en

trou no merito da materia, respondendo com -o relator, que, na

fórma do paragrafo l ' do artigo 52 da Constituíção Federal. ó
cidadão investido das hincções de presidente da Republica, qual
que r que seja a duração dessa luncção e oualquer que tenha sido
a [órrna da eleição anterior, é inelegivd para o pericdo subsequente.
çssa inelegibilidade prevalecerá por quan o anos, depois de cassado
o exercicio do atual presidente da Republica. observando-se o

mesmo quanto ao mandato dos poderes executivos locais.

Mario é n.mc romano

Teixeira Iéde a +<broka"
Carrilho é nome baiano
Onde a vergonha se empáca•.•

Sô Lano

1""\9 consciencia
nacional

e sr. F.ôres
,-J,a Cunha vai
á f�onteira

Gravados
A reaproximação

Banca para"
concurso de
Matematica

RIO, 9 -As noticias chegadas do sul não afinam com

as que se vão espalhando nesta Capital. Verdadeiras as informa
ções que ôntem se conheciam no Palacio Tiradentes, o Partído
Liberal não estaria interessado em retornar á doce mansão da
maioria, sob a orientação do sr, Getulio Vargas e a direção do
sr, Pedro Aleixo.

O sr. João Carlos Machado. dizia-se ainda, não Iôra, re

centemente, ao Palacio do Catete. para conferenciar com o sr. Ge
tulio Vargas. por iniciativa propria. Atendêra, tão sómente, ao

convite que o sr. Presidente lhe endereçára, através do Comandan
te Amaral Peixoto, de sua Casa Militar.

Sinál, entretanto, de que a reaproximação dos situacionistas
gaúchos com o Catete não está tão vizinha e tão facil, é que che
gou ôntem, de avião o sr. José Loureiro, deputado á Assembléia
Legislativa e chefe da ala dissidente do Partido Liberal.

Virão as conlerencias ..•

Todos os juizes acompanharam em tése, o voto do sr.

Je ão Cabral, tendo o ministro Laudo de Camargo declarado que
a «Constituiçãú Federal. ao não permitir a reeleição do presidente
da Republica, o que condenou foi a outorga de novo e identico
mandato sem solução de continuidade, a quem vinha de ter extinto

Para assim estatuir, o legislador não levou em linha de
conta a forma e 05 requisitos da investidura, se por eleição diréta
ou inc'iréta, se por simples maioria ou maioria absoluta de sufrágio.

Desse modo, a força da prescrição constitucional reside nos

termos amplos em que ficou concebida e o SeU valor nos altos in
tuitos que a determinaram, intuitos que se encontram gravados na

consciencia nacional bem produzidos nos ensinamentos àos nossos

constitucionalistas, para que se dispensem a sua reprodução.

Tomaram
posse

Foram designados os drs. Udo
Decke e Cid Rocha Amaral e

o professor Fernando Machado
Vieira nara constituirem a banca
examina'dora do concurso de len
te de Matematica do Instituto de
Educação da cidade de Lages,

Tornaram posse, ôntem, res

pectivamente para os cargos de
guarda da policia aduaneira e de
trabalhador das Capatazias, os

srs. Mauro da Silva Ribeiro e

Ascendino Pereir".o cornandante
Oto Pfutzenreuter

DA FLOTILHA NAVAL
EM PAL.ACIO T AVAM ..SE

I--����������-Em retribuição ii visita oficial ao comando da divisão na-

val ancorada em nosso porto, a que o cap, Ernesto Nunes, aju
dante de Ordens do Govêrno do Estado, procedeu em nome do
dr. Nerêu Ramos, estiveram, ôntem á tarde em Palacio, acompa
nhados do distinto oficial de Marinha, sr. cap. Nelson Simas, co

mandante dos Portos de Sanh Catarina, o sr, Cap. de Mar e

Guerra Alvaro Nogueira da Gama, Comandante em chefe da lu
zida flotilha da nossa Armada e aôsistido por seu ajudante de or

dens sr. Cap. Tte. Hermano Beiner, onde apresentaram os seus

cumprimentos eo govêrno catarinense. RIO, 10--«0 Jornal» publicou a seguinte nota:
O cap. de mar e guerra Alvi\!o Nogueira da Gamai co- «Na ordem do dia da sessão de ôntem da Câmara dos Deputados, ao entrar

manda uma divisão de «destroyers», ora surta neste porto, é cons-I em votação o projéto, que autoriza o govêrno federal a contratar com a Aewlloyd S.
liluída das seguintes unidades: J 2, Maranhão-Capitanea-sob o A. as linhas aére2s de Curítiba a São Paí1lo, e de Curítiba a Flurianopulis, os srs.

comando do sr. Cap. de Corveta Raul Santiago Dantas; 9, Santa Rupp Junior e José Müller, do:s oposiciDrflstas de Santa Catarina, aproveitam a oportu
Catarina, sob o comando do sr. Cap. Corveta João Paiva de Aze- nidade (dada com a inclusão de Florianopolis no percurso aéreu) para focalizar aspéc
vt;do; 7, Sergipe, sob o comando do sr. Cap. de Corveta Jero- tos atuais da situação nos Estados. Ambos protestam contra a concentração de forças
nimo Francisco Gonçalves; 10, Mato Grosso, sob o comando do d:l policia na capital e tambem contra a proíbição do trânsito em frente ao palacio do
sr. Cap. de Corveta Ernesto de Araujo; 6, Alagôas, sob o co- govêrno.
mando do sr. Cap. de Corveta Mario Lopes Ipiranga dos Guara-

debates na Cârnara

I Está nesta capital o prestigio
so politico sr. Dto Pfützcnreuter,
operoso prefeito municipal de Or-
!eans..

S. s. se faz acompanhar do
secretario daquela edilidade sr,

Haroldo Almeida.

entre os deputados catarinellses Rupp
Juniar, José Müller e Diniz Junior A oposiçâo

fluminense está com
o sr. Flôres da

Cunha

lS.
d Intégra esta divisão o Tender Belmont, que se acha
e ado á barra do norte, comandado pelo sr. Cap. de Corvetll
ll\\rio Bogado de Oliveira.

RIO, 10 - Os deputados
Lontra Costa, Hermet Silva
Prado Kelly, Bandeira Vau:
ghan, Cardilho Filho e A li_
pio COSI Ilat, que cor<;;t u m

O sr. Diniz Junior explica, a seguir, que não ha motivos para estranhezas a m ·u, â iHI I}]

nem para protestos. O que se passa é o segninte: tropas do ExérCito e da Armada rea· nense, reUnidos, ôntem dt!
fun- lizam manobras no Estado liberaram apoiar o ge�trf:ll
De-l O debate que se fére em tôrno do caso é movimentado. Afinal, serenado o. Flôres da Cunha, sem reser-

ambiente, o projéto é aprovado em redação final. va�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! Renards legitimãS; rC"uvae, Cs'rteiras, Cintos e Gólas dos

I mais usados no Rio e Sao Paulo

•
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o maior emporio de sêda em Santa Catarina

AminTuffi & Irmãos2,
s
o

d
r

s
p

I A mulher florianopolitana, graça e en-II....,..,Jr As grandes cidades se de:ngUem pe-II
I canto dos salões da nossa -haute-gcmmes , los seus luxuosos e grandes «magazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alia, á sua lojas que são a atração do mundo elegante.

formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

�\��%.:;;i$m�� li CASA TRfS lR/ViAOS.
_ _jj II se veste com gôsto é a CASA TRÊS IRMÃUs·11

ultimes modelos, os

Suntuosas, atraentes, esplendidas,�tvistosasJ :excelentes e deslumbrantes sedas
" �

--I I
ESTAMPARIAS E MAIS ESTi\MPARIAS COM OS I

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NlJN ICA VISTOS NA PRAÇA DE' FLORI �NOP JUS ATE' APRE

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OLE) E CFISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos

Sê(,.las e C�épes

3$800
4$500
6$800
7$500

- 11$000
- 10$000

10$000
- 7$000

Crep Miss (Chlne Gloria) todas .as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangai-sortimento de 35 côres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo flnísslmo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petit-poistbola)
Sêda Listada para camisas

800$000 por
de 2:500$000 »

2:000$000 »

1:800$000 »

1 :200$000 »

800$000 »

700$000 »

500$,000
1 :500$000
1:200$000
1 :OCO$OOO
750$000
400$000
350$000

Casaco de Peles de
Renard legítima-Arg-nte
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »}) »

I Idem })}) »

�L -
I

Mais de mil contos Linho Irlandês para
homem

\

em stock
sem

competidores
Sortimento completo

todes as pl"eços
Preços

I Chamamos a atenção da distinta freguezía para as péles que vendemos, as

sas péles como garantimos das nossas sêdas.
E' la única casa na praça que garante suas mercadorias.

__jJ

Rua relipe 5chmiàt

F�rmi��uel e I���'ualavel :!���c�e:.�::�:'
-c�nte,r:�ent'e das p:f�iQças do Ria de e São P8ulo

FON'E: 1401

F L.O R I A N O prO � IS' /,.

'I

I

_. ·v·, G
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�,J,,�� Metriz: Fl..ORIANOPOLIS, ;3'� FI'IIIaeS em.' BlurnenMau -t ..Joinville
- Sao FranCiScCo Lagdunas -I _ages �_,� os ruario permaneote el""T.l ru.:zeiro o' u

�
� FAZEN�A;09ãO, (:ia Secção de Secçl'o de

� Fazendas nac'cnaes e extrange'ras para terno! fERRAGENS: MACHINAS:
MOTins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machmas para laoeires
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: aados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, lV1oto:res
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-falhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo -

I

.Aleolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e.lona
t::ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, q..:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar 000DYER =� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrlco em geral =� Empreza Nacional de I�ave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite fv1aria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�N'AVeWAVg.&f���e>a�""� ��"��.ô..�VAVÃVÂ.q�.

I
i
i

A Gazeta

Advog'ados
I Accacio Mo-I

���O••••------.------

I fftentce bem!
•
G
•

I

•
Cf
•

Agencia Moderna de Pu- "
blicações, com séde em São Paulo,

o

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

•

te I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

Visconae de Ouro Preto

n. 70. - PhOJw: 1277. -
!;"-( ... , ...

Caix 1 Postal, 110. _j.___--

I Dr. Pedro d. Moura Ferro I
J

Advogado
Rua Trajano, n" 1 sobrado

, ___2'elePhone n' 1548 1
1 . -

Dr. Renato=
==:Barbosa=:

ADVOGADO

Forrnídaveis lortelol proprlOI, trel vezel
por semana, todal as segun·
dai, 'lerçal I slxtas·'elral,

•

I
•
aExtração com global de crlltal.

A maA' • :rt� Ilsu.Ii, honestidade, pOil, OI ser

lalft' ião pr8lencladol pelo povo.
-- .'-

Rua Trajano, 2 fJ(sob.)
Fone 1325-Ater• .:le cha

mados para o interior,

.�••••eG. '. • .

! Companhia "Aliança da Bahía"i I,!..�
--

! Dr, Aderbal R.
�iW FUNC'ADA EM 1870 • d 5'1• • alva

fi Seguros Te restes e Marítimos e J(\qé

O • Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

: Incontestavelmente a" PRIMEIRA dC"..) Brasil I
Fones 1631 e

1290_1«I CAPITA L R ALIZADO 9.000:000$000.'

RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSAB1LIDADES AEiSUM,IDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMJID35 4.280:552$970

Médicos

Parto. �� Mctest.as de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

o
Aoentll1!s. Sub.Ar:rentes

�

e Re".,J�rf"'''êP "e� AVl'l"lltl1"?p.", fnrf". ",,' r:tt'#IIrf�. II
i
I'

Dr. Carlos Corrêa
�
I I

" p ,., j'
.. '" '\' ",,'"

Agentes em Ftorian opotts :

Campos Lobo & Cía. I
Cf'nsef b�1ro Mafra. 35 (sobrado) ("'�íxa Posta! 1S O, A (Curso de especialização em
j cU::JUl\L Iv. 1.083 END. TELEGRAfItO ALLIA!v{-A _ )Õ •

molestias de senhoras

� Escritórios e m Laguna e Itajaí o Atende na Maternidade
'\, " até ás 8 112 da manhã
�;i*, Sub-Agentes er",,", Sh..Jmenau e Lagea • e á �ai�e- Consuttorio.

'

.,�:; ANrrA L..... ,1BA�._1, 49

�.G��.tjG••--- --.----- ---------

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lsb. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

_da_çã_o_d_e_d_iag_n_os_tic_os__ Chev ro Iet
o· t Vende-se, por preço deeseja .c�ncer a o ocasião, um automovel che-
seu radio. Procure o vrolet de 6 cilindros ern
sr. Bouzon. á Tua Padre perfeito est..co .

l\1iguej!!Jt1�l 4�(;; será plena- Tratar no Largo 13 de
..ente �atisfetto, Maio n._21.

Dr. Rica o

Gottsrné.·e ....

Ex-chefe da clínica do ln
tal de Nürnberg, (Pvoressor
Indórg Burkhardt e Professor I

Erwin Kreuter)
Especl311sia em cirurgia' I

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

operações de plastica

CONSULTORlO---Rua Tra
ano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 as 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RE.5IDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Or •.Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica Idl orlan
çal e adultos

Comultas diariamente das
4 horas em diante

Consultorlo: Rua [oão
Pinto n: 13

FONE-1595

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

, FONE-1524

LABORATORIO :úE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVfRA

r.. , .....
� .. "

�

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1 595

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

( I t l\ ( I � 1\ c, r,BS e i

espirituosas anedótas, historietas
cornicns r ara rir, é cultivado nes

paginas de

Vamos LêJ!

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

r

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

I nada, chacara, muitas arvo
res frutiferas 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. 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.»

V·ENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. IS, com

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

priets DELGARDOWEN
DHP N, no Largo 13 de
Mai( i: 7.
- ��" -------

V
'

.e uma bem montada
ALI'AIATARIA no distri
to de João Pess8a (Estreito).

Melhores informações nesta re.

dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SANTA CATARINA

CAIXA pOSTAL No. 15 Endereço Telegr.} 'II'JSTITUTO

I
de 11928

AprDvado p'l)la GDvêrno do Es

tada de Santa Catharina par

decreto N. 2 de II de Janeiro

I

Orgão official para ,o con

trole da producção i1e 'ex

portação da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A OAZETA-Hollc.tllvpolis, 10 -11-1936

,

c7It Ga��lar�����_�����I����AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si- O t
·

tundas nesta Capital tendo resolvido para melhor efícen. eS E?o r Iva
cia do serviço de fornecimeilto de lenha a domicilio reu- �������-������__�����������
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- REDATOR- ACIOLfoe VASCONCELOS
mnação de

r rncresa de Fornecimento de Lenha,

Miscelânea
ESCOLAS PRiMARIAS

AGRICOLAS-Mais uma vez

uma lição de progresso nos vem Sumula dos julgamentos da
da Scandinavia. A Dinamarca ultima sessão
déra o exemplo, a Noruega se-

.

guita-o, aperfeiçoando; agora a Recurso cnme n. 2.552. da
I tionavelmente ser Gato e Borba. Suissa e a Polonia, aproveitando comar�a da L.ag�na, recor�ente o

O quadro assim constituido e a experiencia dos Nordicos, aca- dr. JUIZ de DI[;lto e recorrido JQ
Em jogo de treinamento deíron- com mais alguns exercicios estará bam de instalar as primáras Es- Ao Pedro. de Camp,08. Relator o

taram-se ontem no gramado da mais apto a defrontar o forte team colas Primárias Agricolas, nas sr, des. Gustav� Piza.
Federação os quadros do Figuei- de S. Francisco. quáis crianças de sete a doze Negado provimento ao recurso,

A
rense e do Combinado. O team do Figueirense está bom anos, aprendem a conhecer o para confirmar o despacho de

CARRADA, Esse encontro tinha por finali- não se lhe notando nenhuma falha valor da terra e recebem as pri- imp�o�uncia que se conforma com

será atendida com a maior dade apontar nos quadros a! ía- pengosa. meiras lições de horticultura pra- o direito e com a prova dos eu-

lhas que por ventura existissem, nca, Nos dois últimos países ha tos.

falhas essas que deveriam ser re- Consta-nos que por algumas di- jli 140 escolas dêsse gênero, com Recurso crime D. 2.539, da
movidas no encontro com o qua- vergencias surgidas no seio da Fe- 400 professores e 5.000 alunos. comarca de Indaial, recorrente o

SL\NTA CATAR:NA dro de S, Francisco 1ue virá jogar deração pedirá demissão de seu
dr, Juiz de Direito e recorridos

domingo próximo. O' T 50.000 NOVAS ESTRE- Frederico Ribeiro e outras. Rela-
cargo o netor écnico da mes-

.

Crêrnos que esse jogo não pre- ma, sr. Alberto Moritz. LAS- A 'fia Latea Iôra, até tor o sr. des. Urbano Sales.
encheu inteiramente seu fim, pois Com a falta real que temos de agora, considerada pelos astrono- Foi reformada a sentença para
além da ausencia do H, Diretor elementos ele bôa vontade que pre-

mos uma barreira constituida por pronunciar o recorrido, visto dos
Técnico da Federação, alguns jo- encham esse cargo. achamos que

uma nuvem de estrelas, irnpene- autos não estar provada a legi-
gadores do Combinado apresenta-

' ,

I I travei a05 maie poderosos teles. tima defesa.é posinvamente amentave o gésto
rarn-se um pouco enlraquecidos do sr. Moritz. pios; mas o dr. Shaply, diretor Recurso crime n. 2.563, da
por já haverem de manhã jogado do observatorio de Harward, comarca da Laguna, recorrente

em match no Estreito. O Atlético de S.Fran- conseguiu, ultimameote desce- João Pedro de Campos e reeor-
Os quadros estavam assim cons- cisco vi rá a Flo- bri� na Via Latell u� buraco rido a Justiça. Relator o sr, des,

tituidos: Figueitense:-Pereira; pelo qual poude observar 147 Urbano Sales.
Carioca e Freed; Carlos, Procopio rianopolls estrelas enormes. Uma centena Reformada 8 sentença de pro-
e Chocolate; Paraná. Beck, Ivo, .Esta' dessas estrelas está afastada da nuncia, por não estar provado doa

assentado que sabado e do- I d dAntenor e Calico. Combinado:. , .

I f terra mais de 30.000 anos-luz. autos a neg igencia a parte o

B C M' C' I W I mmgo proximos o vaoroso e orte
I I' ,

I
aos; ruz e Imo; asnçat, a -

d d.fl l' . d S F Um ano- uz corresponde a nove x.arcereiro.

demar e Bibi; Galeguinho, Miri- q,ua ro

I? át ético e
.'

I
ran-

trilhões de!quilometros. Graças ao Apelação crime n. 5.503, d.
'h N' D D"

CISCO rea Jzar , nesta capita , par- di' d I d
.

I In o, izeta, amata e ramanti- tidas de futebol. pnmor os ap ire hos de que dl�: Jco�arca �
I d alaH ape aÃj .8

no, O primeiro encontro verificar- põe, o dr. Horlow Shaply Ja uS!lça e ape a os ugo e WlD

O primeiro tempo decorreu um descobriu nada menos de 50.000 Relneck e outro. Relator o sr.
se-á com a equipe do glorioso e d U b S I

I
tanto monotono,sem que houvessem I F C estrelas novas. es. (ano, a es,

va oroso il>ueirense F. .,bi-cam- Anulado o processo
.:J __ .:Je•grandes lances a registar. OI uc:IQ

Foram nele consagrados dois peão d�dcdidadde, qude, afssim, terá OS PAISES EM QUE VA- libelo inclusive.
tentos, sendo um para o Figue» oportum a e e me ir orças com LE l\ PENA ESCREVER Co- Apelação de desquite n. 164,

_

.' rense por intermedio de Antenor
um conjunto digno dJ seu valor

mose sabe, nos ultimos anos de sua da comarca de Blumenau, apelan-/! 'd b f r
e conceito, oferecendo, a todos d J�� ven c:J nas oas a maClaSle outro para o Combinado com
quanto assistirem ao embate, uma vida, LORD BYRON era pa- tde o

Hr.
uiz deHDireito e apela..,

_. inteligente e bem colocado tiro de go na razão de uma libra t os . ermann . enrique e si mü-
R R M· I magnifica tarde desportiva. ee er-

Ih R I depresentante: omano attl O! I Nizeta. lina por palavra. Mas seu caso er. e ator o sr, es, Medeirol.Domingo o jogo do Atlético F IhO 2' tempo foi um pouco mais f d d não er 1 o unico. Vàrios outros es- i o.

rAR ANA' será e etua o entre este qua ro e . , . I A 1 dmovimentado a principio, notando- o Combinado da Cidade. cntores uorte-amencanos ou 10- nu a o o processo pela in ...

se entretanto os ataques mais cons- glesês são regiamente pagos. competencia da justiça estadual
tantes do Figueirense. Palestra x Somsert Mangahan recebe um para apreciar a materia.

Os dois quadros estavam em B dolar por palavra; P. G. Wo- Apelação civel n, 1.799, da
Pouco modificados, tendo Pacheco rusquense d h 25 ') l'b d d S F' I
entrado no lagar de Mirinho e d RNealizTou-se, domingo, na vi.la

e ouse, mi 1 ras por ca a comarca e . rancisco, ape ao-
um de seus contos, de modo que te! Carolina Gorresen da Silva e

H ld b ti id C I
e ova rento um encontro amis-

aro o su s itut o ar os. ln l I se considera quási miseravel AI- outro e apelado Otavio Hugolino
A'

.

t d Fi' ,toso entre o tra estra, ocal, e O d H' d S'I R I d Tpos vanos a aques o rguer- cn ous uxley, que só recebe dn- a I va. e ator o sr. es. a-
, ,

I filtusquense. S b
.

hrense, o JUIZ marca pena ty em A' h'di'
. co mil libras 'por novela. vares o nn o.

Waldemar que é batido por Cho..
pos ren I. a . utadterRn�ut � Foi dado provimento a apela-

colate em cima de Boos que a Jor com

d vI�or4a o ate& 1a
A EXPEDIÇÃO YONG- ção para reformar a sentença

repele fracamente aos pés de Cho- pe o score e x.
Ultimamente reéebeu..se noticia apelada.

colate que rebate firme aninhando CARTAZES dos irmã06 �oung que sairamA--L-U-O-A--S-E-q-u-a-rt-o-s,-tr-a-ta-ra bola na rêde. DO D IA de Shangal em Agostú de
Estava conquistado o 2' tento CINE REX, ás 7,30 horas, 1935 para a fronteira do TI. pelo fone, 1.436.·

do Figueirense. Victor JOlY e Sally O'Neil,Amôr bet, para colecionar animais e

A bola novamente é posta em e dinamite. aves.

�ovimen�o, �tacando c�m violen- CINE IMPERIAL, á$ 7,30. Encontraram exemplares muito
cla os d!antelfo� �o alvl-negro., hor4s, Jack Oackie em Ondas raros de faisões, na região de

, Dep�Js de hgeuoi passes pro- sonoras de 1936. Minyo Konka. A expedição·
Xlmos a barra, Antenor colhe a CINE ROYAL ás 7 30 ho- pensa voltar a Shanghlli aindá RIO, 9 - Voltou ao cartazbola á meia altura. e com violento

ras. Legião das ab�egaJas,com este ano. a idéa da fundação dum novo par.tiro consegue o 3 tento para seu John Boles e Loretta Young. ,tido politico no Distrito Federal.quadro. CINE IMPERIO, (João Pes- A CHUVA _NAO �!JRI- sob a d�re!iãO do conego Olim-A linha do Combinado está um sôa), ás 7,30 horas, Escandalos FICA � AR- Contranamen- pio de Mélo, presidente da Ca-
pouco descontrolada não produzin- romarzos, com Eddie Cantor. te � .0pmlAo geral, a c�uva .não mara Municipatdo ataques que fizessem perigar CINE ODEON, o lider', foca- punfac� o ar, segun�o lDvestJga- A proposito fez o pre�eito in-sériamente a defesa contraria. liza ás 7,30 horas,.fIo som de ções feItas por autondad?s co�- terino interessantes de'chraçõcs.yvaldemar .

está se esforçan�o uma valsa de Strauss, rom Lee petentes em 14 das �alores CI- pois delas se conclue que a idéa
�U1tO, sendo ISSO em parte, prelu- Bany e l\lichael Bohmen. dlldelS dos ES,tados _

Umdos. já está vitoriosa.
dlcado pelo excesso de dnbble�. Foram utilizado; filtros auto.
A delesa do Combinado traba- Banco de Crédito maticos e aprovou-se que a "tmos-

lha muito realçando o esforço de fera oao Se purificara durante nem

E • ,

I Cruz. Popular e Agri- depois da chuva. As exper.ien- lelç6•• : n.Os que c(,ntratarem anuncios durante o mês
Q" I de Santauasl ao termmar o jogo, An- co a cias demonstraram. que as cidades

, s'
·

de outubro, terão um abatimento de 50'1, sobre os C
. UI••• '

tenor a alguma distancia do goal, atanna cujo ai é mais 'impuro são: Sos·
'

preços da tabel a. I f 'd 4 I B I
.

Ch' �

I
com arte tira a marca o ,e ú - ton. a llmore, Icago, N' '

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE I timo goal para seu clube. (Soc. Coop. Resp. Lida.) Louis e Pittsboul'g. GENEBRA) 9 - Ontem- o

P·R.C.4 -- Radio Cultura Blumenau BLUMENAU Estava terminado o encontro ..' hoje, rr Ilizam-se nesta cidade as

�_ com a marcagem de 4x 1 a favor Rua Trajano n. 16 O 30. CENTENARIO DA eléições do Grandé
.

Conselbci

MoVE IS
- veL-1VENOr--5E do Figueirense. Apitou o encontro (Edificio proprio) MORTE DE E�ASlAO-- (Corpo Legislati'Vo) que é com..

dern-se. por motivo de no local C�la:anga. (Ha, o sr. Gonçalves que o fez plena- A cidad� de �lterda n celebra ,posto de cem membros.
viagem, novos e moder- se da Avlaçao Naval), mente a contendo. Capital 136:700$000', t{:ste ano o 31): ct:utenario da Os re;ultados cQoheçidos ás 18

nos; um dormitaria de casal uma grande chacara, com

I
Reserva 56:424$491:t morte de StU grandê filho t.rasmo horas, eram 011 �guintes. •

e uma mobilia de sala de jan- Domar, duas casas (uma Segundo julgamos, o Combina- RECEBE DEPC>SITOS de Roteldam. O museu de To- Os socialistas.obtiveram 40 ca.: "

tar, grande e outra pequena) e do que deverá jogar domingo pró- kio ofereceu á cidade de Ro- deiras, em vez de 45 que coo

Vêr á Rua Conselheiro Ma- engenho de farinha, Tratar á ximo com o quadro de S. Fran- �R6RHOO 05 terdam uma eltf\tua de Erasmo quistaram nas eleições ha tre·
fra, 71-A, rua Tiradentes n. 16. cisco deverá ter sua ala esquerda SEGUINTES JUROS: talhada em madeira. anos; os radicais 25, em vez d�

;

constituida de Calico e Antenor, Esta ohra de arte se encon- 19; os na-:ionais democratas, 15
I:)ESE.JA con- assim como o centro poderia ser C(C Limitada 5'(. ala. trava até então, num templo do em vez de 14; os independen-
certar seu radio 7 , Ivo, que é mais impetuoso que CIC. AvisoPrevio6·(. ala. Japão '80 qual tinha sido ofere- tes e cristCios sociais (Agr upaQleD..
Procure o BONSON, á rua Nizeta. Prazo Fixo S·I. ala. cida por uma rica Eamilia holao- to Georges, da extre_na duelta lPadre Miguelinho Os halfs dc ala, devem inques- deza.. 10 em vez de 3. '

Lenha a domicilio

t 111 o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
r xcelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

�.: , ço único de

A distinta íreguez ia
dresteza pelos telefones.

1341 _-- -1088
FLORIANOPoLIS

CAIXA POSTAL 345 CURITIBA

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIC'� E MELHOR CENTRO DE DlVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAJS

Cohrança feita por genti� �nhorinhas, �Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao l,Ii:;pora Imperial país, nele

I
encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

hojeEscreva, Ihesma,
---------------------------

A' PROA-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

r::» IANO v'ende-se,
por preço baratissimo, um

piano usado, â Rua Esteves
\lInior, n. 120.

, .....
�

.

Côrte de
Apelação

FUTEBOL

.«

Novo partl'dO
politica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ma.TE SE•

,

ENCARNICADAMENTE, NOS "ARRE-
.' .

DORES OE MADRID
MADRID, 9 -Nús suburbios do sudoéste ainda contl- f da capital sería análoga á que se apresentou depois da I nuou no seu posto e manteve contacto C01TI as fôrças re

nuam violentos combates de corpo a corpo. A luta de-I ocupação de Addis ..Ababa, onde o ministro inglês conti- beldes, sómente para proteger os interesses illglêses.
senvolvese igualmente nas vizinhanças das prisões, ondellN V·d A GAZ Tse acham milhares de refens para libertar. assa I a , E AA população de Madrid está tomada de pânico em

consequencia da fuga dos membros do govêrno. AHIVER5ARI05 _'�������������������Milhares de refugiados procuram as estradas de Va- A V O Z D O P O V
lencia, Alicante e Albacete. Festeja hoje o aniversario na"

Osprincipais edificios publicas de Madrid foram in- ta�icio a exma
.. sra.

d. Flavia

cendiados pelos rebeldes. SI�one d.e Assis, esposa do sr.

O general Varela informa que os anarquistas estão Joao Assis:

fazendo vôar pelos ares todos os depositas de armas. Aniversaria-se hoje 8 exma,
munições' e explosições que ainda se acham em seu po- viuva d. Carmen Linhares Colo
der.

o
FLORIANOPOLIS, .Terça-feira, 10 de Novembro de 1936

o ·Hinden.
burg

está a camí
nho do Rio

Irradiação de
Roma

'Concurso
para lente de

Pedagogia
Submeteu-se a concurso,

ôntern, para lente da cadei
ra de Psicologia e Pedagogia
da Escola Normal Secunda
ria, desta capital, o sr. João
Roberto Moreira.
Constituiram a banca exa

minadora, as professoras An
tonieta de Barros, Maria
Madalena Moura Ferro c

Irmã Hemengarda Bartels.
Hoje, ás 10 horas, na Es

cola Normal, o candidato
aquela cadeira realizou á
prova pedagógica.

ma.
Pouco antes da ocupação da capital, numerosos re

fens foram fuzilados.
O general Franco dirigiu um apêlo á população de

Madrid, garantindo a proteção para crianças e mulheres
e todos os homens validos que depuzerem as armas.

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25.4, kc. 11810, irradiará
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: Pelo dirigivel «Hindenburg»Anúncio em italiano. espa- que, na tarde de hoje deverá dês
nhól e português. cer no aeroporto «Bartolomeu de

Marcha Real e Giovinezza. Gusmão» em Sta. Cruz, chega-Faz anos hoje, a senhorinha Noticiário em italiano.
A

.

I' Pi d Sil filh d rão para o Rio de Janeiro, 37reio 1 ires alva, I a o Transmissão de uma opera li.
sr. Manoel Pires da Silva. fun- passageiros entre os quais os se"

cionario da Estrada de Ferro nca.. . guintes: Arlindo Barroso e sua

Terêsa Cristina.
Conferencia do M.Brun� B�fll" esposa D. Laura Barroso, sr.

li sobre o tema: "Musica Italiana Schmitd Zer que viaja em com-
e musicas americanas". h d h dpan ia e sua sen ora e ois fi-

Noticiario em espanhél te! por- lhos menores, Paulo Boulanger,
tuguês. Rudolfo Piers, Deputado Laude-

Marcha Real e Giovinezza. [ino Gomes, Grohnert, Heinrich
SENHORITA! Acompanhe Gutmann, johann, Schehl, Franz

a Moda Klingler, Dr. H. Lange, enge
nheiro e representante da fabrica

Icomprando suas Bolsas e Cintos na de renome mundial «Junkers» ,

Casa. Macedonia Holger Larche, Diretor Rahes, E.mT d sessão economica reúnem-Dr. von heobald, a diretoria
h' , 19 1 2 hA C

.

b d d
.

f' UFA se, °le, as I oras, em
asa que mais arato ven e a empreza cmematogra ica ,

t !' 28 d
J ' G

.

d SES'
seu emp o, a rua e setem-

ose areja e ouza, ugen im-
b 80 brei dI'mler grande negociante de café,
ro n.. 'R

os o reiros a o),a
S P I �,(. S h maçO,ilca« egeneração Catari

em . au o, snra..naneta t a-
nense> .

mer, esposa do diretor do Banco
Alemão Transatlantico, snra. Ana
Hoepck, snra, !....opes de Luizi,
André de Toledo. que por via
aérea Condor seguirão viagem
até Santiago do Chile, snra, Sin
clair, e snra, Hoppe, Mika.

Fez anos ontem a senhorinha
RosÍ Corrêa Leite, filha do sr.

Zenon Pereira Leite, Inspetor da
Alfandega desta capital.

o sr. Artur Tupinambá de
Campos;

a senhorinha Diva Gevaerd, fi
lha ao sr. Pedro Gevaerd;

a exma. sra. d. Nilda Passos.
esposa do sr. Augusto Passos;

o sr. André Pinheiro;
o sr. Arnaldo Viana de Melo; l'HE6Am UN5

Hasteado' no palacio da
embaixada espanh61a o

'pavilhao real

ROMA. 9 - O palacio da embaixada da Espanha
junto á Santa Sé hasteou, hoje, de manhã, o pavilhão ver- fAZEm nH05 H01E

me lho e ouro com o timbre da corôa real.
Ricas tapeçarias foram colocadas ás janelas do pala

cio, que será iluminado á noite.
A êsse proposito deve-se recordar que o embaixador

do govêrno de, Madrid deixára ha varias dias a séde da
embaixada, que se encontra atualmente em mãos de di
plomatas que representam o govêrno de Burgos.

a gentil senhorin'ia Malia, fi
lha do sr. Eugenio Luís Beirão;

o menino Tulio Cezar Gon
din;

Loja Maço-
•

nica

Ri.xado o consulado espa
nh61 em Maceio'

6 TRAJANO 6
MACEIO'. 9 - Amanheceu pixada a residencia do

consul da Espanha nesta capital. HOIVAQO Major Acacio Moreira ------,-

Aires, snra, de Nin e Snta. Lei-
va que tambem viajarão pelo
avião Condor para Montevidéu.
snra. Olbrig, Wimmer. e Simm e

th que estão fazendo uma viagem
de recreio no Hindenburg de

Rhode e Onassis que prossegui- vendo regressar á
rão no mesmo avião até Buenos mesma aeronave,

Ajustou núpcias com a gentil
senhorinha Irêne Cunha, filha do Regressou a esta cidade, via

sr. tte. Pedro Bemardino' da a(-f�a, o est�mado �onterr�neo sr.

C h f" I d F P 'b)" major Acacio lVloreua. deputado
unJ � °Blcla t l·a F·olhrça

u Ica,. estadual. s. s. viajou acompanha"sr. oao ona e I I o.

I d do a exm. esposa.

A ;nglaterra e a França não
estariam dispostas a reco

nhecer o govêrno do ge ..

neral Franco

LONDRES, 9-Em circulas geralmente bem informa- OUTR05 PARTEm

dos, diz-se que os governos inglês e francês resolveram, forno Cezar Seára
de comum acôrdo.jião reconhecer automaticamente o

gU"j Retornou ao Rio de Janeiro o

vêrno do general Franco, se este se apoderar de Madrid. n05SO distinto conterrâseo jornalis-
Observa-se que a situação decorrente da ocupação: ta Cezar Seára.

EuropaSra. fina Hoepcke
Procedente de Hamburgo che

gou, sabado último, a Floriano
polis a exma. sra. viuva d. Ana
Hoepcke.

Cap. Trogilio Melo

II Loteria Federal do Br�1
----------------------------------

União de. Cam"reio, ln"
dusiltllia e Lavoura de

Flurianopolis
Assembléia Geral Ordi

naria

Acompanhado de sua gentil
filha senhorinha Maria da Con-

Na extração ultima, do dia 7 do corrente, fo
ram vendidos pelo Salão Progresso, e contempla
dos, os seguintes números:

23.816 com 200$000; 549 com 200$000; 16,139
com 200$000; 23.820 com 1f')$000, 29.000 com

150$000; 28010 com 150$000; 550 com 150$000 e
] 6.140 com 150$000.

Examine si o número adquiridolpor V. S. coin
cide com algum destes e venha receber o premio.

ceição, viajou, ontem, via mariti-
Encontra-se nesta cidade o sr,

ma, com destino á Capital da

Republica, o prezado conterrâ- cap. Trogildo Melo.

n�o. sr, Pedr� de Alc.�ntara --Pe· Está em FJorianopolis o sr.
.

reira, agente fiscal do imposte do João Cruz 10r .• comerciante em
consumo nesta cidade. Lages.

De ordem do snr. Presidente convido a todos os

assedados desta União, para a Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se no dia ] 3 do corrente às 19 horas, afim de
ser dado pusse a Diretoria eleita em Assembléia do dia
8 do corrente.

Florianopolis, 10 de Novembro de 1936

Severo Simões
Secretario

Acompanhado 'de sua exma.

família seguiu. ontem, para á

Capital da Republica, o sr. dr.
Vasco d'Avila, procurador da
Republica.
No «Anibal Benevolo» seguiu,

ontem, com destino a S. Paulo,
o sr. Edmundo Simone, vereador.

6EHTE HOVfI

O lar do sr. Jorge Luciano
Moreira de Souza, chefe de se

ção dos Correios e Telegrafos e

de sua exma. sra. d. Maria da
Conceição' de Souza. está de pa
rabens eom o nascimento de uma

herdeira.

Amanhã, quarta-feira, 200 contos

30$000
3$000

PILHETE INTEIRO
DECIMO

Salão Progrssso-Bua Felipe Schmidt, 511
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