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)RIO, 18 -- O general
Flôres da Cu.Jia, por ,1la- f

J

sião de seu embarque, foi :1- J

bordado pelo O Globo sôbre
como ia a pa" íí.c-çâo (;� S.
Paulo. l"\c:opnreku «Vai em "-'"'='�' �---=�

ótimo anda!'!le�t� .. A minha retirada 'lã0 ; .te-rompcrá aS
dernarches Já ImcI�clas por mim. Em Porto Alegre, na
turalmr nte, estare! (la par do desenrolar dos aconte ci-'
mentes. Esp.ro, no entanto, que tudo est ja resotvid : Identro em �reve: E, depois, quando pretende volta ao [(ia? i �
, <Não selo

.

Vou assumir o governo de meu E��a-Ido, vo!v�ndo assim ás minhas atividades. ...:, com S0i i- I
-

so maliCIOSO, ccncluiu: I

L
.

. ,_� -Ór
1

.

« a permanecere: enq: an:o Deus me ajuda e «s
I

RIO I J _�' ,.àrio-grandenses qUlzeren1». f al�nJ) ,lll.�r',' r� rcc nt: C'I';',P
Sé' 0.-' I

•

,�

.... • - � - 1
r_ t,� ... _ ,� I -

,

. .J .. - :: I
no seio da minoria, o general Flôres disse c:êr que ü._,-

(O c

�
c.' u. ,cl f ':' i-' <:.ólu,v llt ,,1, _

sim seja: I{e�,uvl ('I t\ � rOJ(:,,0 Q; I • q 1 I
• 1

Podíamos saber o a SÚ'1tO N "n r> o r.·... .
i'Lt"T fi r ; .... trrl m todo o k:-

� ". - ,ue �Llc. 1..0;1.2 e ele (C "

I' 1 Ios srs. Dorges de Medeiros e João Neve s ? «_A' ..ias r�tofJú nhlv,.u Q':! tJ:�s ",; p �.

despedidas» respondeu sorridente. E o can.tidato á su.11 soas �l�) r \?I�'radds civilmente. ·1
cessão presidencta! ? Na-c pensei aind dlss ...

,O':� t,l" J', 'Jo;e U"1 I.ugo 1e 10
ci ; • I '-' I a, ls_)e-'IGS co'n I I' 1 I

firmeza E acrescentou: E' u na c
.

.... - I "J .• \ I -s v- u,uCdm e 'J da RIO 1 d -O � cné'\. �I :(r ':lf" J", :;:'v ' : .irdinaria noturna aprovou �o pro.I,' I.
•

'I .n-,a II ie a 1...-0 l1ISSc:')

I
r

o , '" .' • , ,1
-

Tl .-' 'I",. lI'," ,0 .�,. sr. Ioão Vilasbôas.
-

Mixta resolver. Arvove ltamns o en. ejo na referc.icia
P.... J. J:cc. (" n )" G. ,(l, j( 'I

- pr : ;'-''c>aça,l ,�,)
,

) �v JV �

fe;t� a Comis�ão Nlixta resolveria para perguntar () I!U2 I ve<nur) tocos
"

'Cj'·.f0S ser � ol� { s !"c.oalhos h. a.n ,d..:; s oe i) ,I". lI':eJ.::i"os Netto.
havia a respeito da prorro zação do ru mdato c') sr. Ge- :'" s� 1 " II ,dcdç.v \.. 1 ;:,1'. �'clLh2":0 d-: U,JV� -(1, em I' j .12 ,-�a Comissão de jus.iça e o sr. Góes Mon-
tulio Vargas, A r0spnst1 foi curt:1, m1S ('dt) ór't:a: /:2. I

,el a��c', " �.2' • er:l .. �o.ne d:'!. Co.nis) .lO ' .; Sê:'1r:.l:1Ç,,,. -Ja :íona\ Cl1iti:-a,n p:lf<;!cer favoravel á pro-
entrou e!ll cllgitaçoc:s e pen�o q.i..! não entt(�rá»' 'tJClS �.o.

-0- s ? II O sr. V;i.:'s�.)r.� COi. u cU:,:; :.::ld:-.. , Sv,J O fundamento de qJe nãc foram ressaI-
RIO, 18 - Tendo s!d� muito co,l1entadi) a nota ,J: r J V3.!él,' ", ; n ..... '1;(.�", .:) r a 1� �l Ir ,'f'�.

politica de AO,.aze/a, de3mentinUJ, (1'"ê se estêJ;a· co..!:[-, I � ...:rJ <.�, ,',
..
-'"

I
----, .

I r\(;
-

tando entre o P. R. P. e o P. C.� ae'1qJdlq,cr acôrd).� Ibt7t:.1{)�'.ib:.i'i 11"Sl
�.

A--1I -/
�( ��CJf�l;JeaçOes

A nota termina dizendo que os bJato3 tendendJ-, -, ''J':; .fl �.� Isos são espalhados por quem lião tem autoriJade para I c

'

,::J. T '\

W I

� L

I
c::::..

.., I Em resolução' do Govêrno do
faze-los. '

RIO U,IU,-,u,�.I - 18 - mI'""' •• ,0 "'-, I
� -'""!1 J' :-:. I f d (

,

_n;..; � ; u ........ !J .;;...I U :) J u ,t;..) I � • .." t.... ,,., "'�Sla�i·) 'Olam nüm�a os U'lCl( na-
------1 dias àa �(.mdnd p(l.s�"I.J),') ccnh -

_!' Irios da Lscola de Comercio de
os melhores I ciclo lavrador Luís Rota, ao Ull- � U J

I'

j � � f
'<.:... J Santa Catarina os srs. professoresduzir um boi à b �ira do rio ,foram Mario Bolt, pam diretor, e Flavio

ambos átaccl(los por um terei.eJ RiO, 18-0 df.�uta-!o Pe(cv 5.,1& JF �e ,3s, 17 de S�-,Fewrj, r·r. secretario.

enxOa:nl� d� v_spas. Vu .yU1 ,:rcs ú�. 1.1, ô,Jcm, á '< m li (I cl � 19.)6. ,_.
�,. r.VIoo:in?, . ve�JI)-se �Jrcdido Câluar::!, ).. s,-gmnte' e nf'nd.l -: � (a) p, ;�O Ven,lr,>.
oi ...5 , edeiros

I I

I
C Lira 5, :ões. Recuse subsit...pe os. ter) VeiS Lnsel,)S, aOllU n,�,:ll\ pnjéLJ do Reajustamento doo

Va'
. ,I

carrcHa louca e pOI �ma f:t;u a

II funr:'Oi1Hios civÍ:i: p E. ,-). () ti � O ,
tuto� .

'[, REZINA,
de a corda qUe �raz[a, pres� �� "Inclua-se onde couber: O 59 �'"etai'io da !lIa. i Con�enadoJ 8 o pescoço enroscou se nas p ...rnao Art -Toda vez que: 'e der I t

.

I Ibacha,el Ald:r Mentor, que se rio malogrado lavrador, armando li na v�ga, em qualquer d'03 qua-
n drnaCion a

_.::nC\lOtrava pre.'() no quartel da ema laçada I d cl·' - '�l 'o tAn e..nte '-\Ido Fe:'
, r' . �'t - 'd d L' ;: .

-

[OS a a ml'llstraçao

PUDIO"r S f) Ul () 18 A I"
........ !-

po lCla, p,ec.lpl o�-�e o, se'gun o, tIlS Rota, maIS preocu?1do .'ao aproveitado:.: pam p "ne" _ :
I \

........
- - pOlela nandesandar do ed,f:cIO ao solo, kndo I com a aares";viJ:lc1� da- vc -''':; 1 r . ,. .. p,iU!lóta vaI remett:.r 0ar1 o RIO o

.

d Ih' , t> _, ·V ., O,JU, la 0'5 iU1ClOll3nos llÜerlL.05 r I . , '.." .

�l O reco Ido ao H(;spltal da nem nolàfa o dese'''''','r ' d'· �nim.,1 .'.J.
'.

extremista Umberto Urtega, pefl- D 1 l' b 1 R' I .J
,

•
"[J. V J" .,. 'n cad aCi.t'10F, au'� F;x".rc 1.1 a tr. "

.•• • f e;') ri una eglona ueSanta Casa em estarJo grave. - ass;m fôra derruba�G e a,'rastl,- [ - I' ." , ,
') p;:, tl":!or l�tPi.P

., >n I. pOIS J' t' Ef:� I f' d,," • J ma mnçao o cargo a çr 'elC" 'r,
,�� _L· .!, cp. ,

. ." llS Iça lei ,J)ra 01 con e '.a-
. do. ,.

d r ..:t
I _. "t' ' \ O C l f!.O í1 - ",cr talJO d ') A •

d
.

-----------., ..

;e'Ti .j[(:�JU z', )� rur.'j) I ,,',os .:
,'f T"

'.'

1 "0 A'
() 2. J �s 'S e !1'elO e pn-V�rrmliH! Grávl! na Illen 'Ila� Depol· eh o�urr nr'" fo' alI" 1 • ,

cl
'.... [. Cf o. 11110 cc. ,l.la lJa me- -

1 d FA F'
,� v J ,e< I.. LI ,.1,-" j '_

Ca.Flfa daoo, p. ajJ.Üv" OS em, 'c lo '. sao O OI ... " a orça 'u-e' o ren edlO moderno contn a contrildo o cadaver do rJOlxe he-, _. ,
fica ao ;)ul. A pOI'Cla canoc'l 50- bl'[c telP "'t A ld F'• COuCl,rso. . .. J' I

a �"'-' ,o el nan-
verminose. 'en' C()[J' I ·ta!nente d ··fi'"'u�aJ-o ('> 1 sr" d: i lutou a IJresenca (10 lernv-:

CO-I d
.

f
N

l't I•• u, t ' • -," '6 1 •

'8. - e o tu ção liepen �r .

I �

• es, per II: Ta('ao e el ora.
I' l) .nIst? dfi 1) d· .;oclnecer dlvcr- O " "r d

)!

SE N···�" ........;,:;> 1,"',"\ (i'�)� 1�1 Q)�':"")' ��... ,�." /"'\ 'F1 d" C�;Kurso, para o seu p"'emn,- . 1 I. Ab aav"ga O do tenente
f\'" .,

f'
. '�'"- t �. l VJ ,.. I o " f.. ntd;) dl.1C a 00 'JTO �O re as AI' .

S'4',- .. .À .;... ::;-;...:". �\"l:�__.rw.o ',. ,
' .."..",

....�. /,;"'Y.\ r! muJ 0, e ,se Cu l<..UfS" S e,1 I� I"
s. 'I

,CIO I ecorreLl para a upe-_. .,." ••, � s;",r� 71 ""
. llV,' �, ! 3 (�o� '.a. ',.ita·" 110 r '"I-�..�_!"-����=�-�-�!P�"'.:::::',....�'-�.-��"'�_!'.�,,�'7"�.��-�-..;�-��..�'�=��...-�_""""" - -

tuLs, ql1ai1do o funri 'Dario Lt _

. � - '.0 rior Tribunal.
<1'5 qu ... l& estão il.tin amente ligadasrmo ou conteata;o tiver mais de
: s ati vid ,des desemolviíl \S
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Farinhas superioíl s, elaborauas com

trigos, só as do
MOIl'THO «]OIl\VILLE;}

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

I Da pr�são para
a tllorte !

para funcionaria da
E�trado de Ferro

Santa Catarina
No dia 5 de outubro proximo

vindouro, ás 8 horas, no escrito
rio Central da Estrada de ferro
Santa Catarina, em Blum"nau,
terão j'1icio os concursos pllra os

cargos de aju(Jante de guarda-h
vros, esctriturar:os e conferentes
de 3a. ch,sse, daguela Estra-
da.

o marechal Vorochqov decderou: "Nos�c�
exército está pronto par'") recebar o �n;
n'1j'go, corno para b ilte-Io n·::> seu or6 1;- o

t t·"
I I

'::... rÓL r< rio IUI"lIW'j�riita
n9 Escola
Pl'�ofissionai
Feminina

no
� Irugu'li-Argentina e P ,lfa�uai.
f

)rLt[ nã( q' '; faze declarações
� De : ••• ;; Piul, ,i .

C i:,� c.. ano' de d tIvo e �erC("lO Furmanto Meda'roa
Pata doces e bolos é o melhor.r;') seu C r�o e 3 fU1Ção V1JU

r tiO F�&igir ,ovas ou '''í re '�es <..)

tidõtos pr;;ra (. XClí..<' ,.

§ ). --Os titub �ct�0 jul";,,, .los I

por uma comissão de lunciollá
rios efetivos da repartição, onue

1
se ocr a vaga.

r. n

1
.

I
� j,- er-se-50 COT .' t ,'� )'

,

entre outros: I
. ,

I
I

<l.} -[) trabdlh') ex, _Ul",.lO l·
....... I

c:!ld!\.al'1; I

BERLI��, 18 - Causaram sensação nesta capital as declarações feitas pe;o
marechal Vorochllov, comand.mte em chefe dos exércitos sovieticos no discurso que
pronunciou em Kiew,

'

Os círculos P' líticos :Jerlinens,s interiJrda 11 essas decLra :ões co i�O uma

réplica aos recento� discursos uO:> dir I.;':r tes d(; Relch e aos a i;;2S ,Ia' i In;:> '�n<:a 1 2inã
-e chamam a atençao para o to n P,ll L:u:arm�nte Jm<;,clçador J._; qu..! SI;.. rev 3dJ <L ar 1-

ção d� mare�oha,l Vurochiiov. Com efe:b o CIJ'nanctdnl� u;.pr..:!i10 di,,; e"L;-v:'JS !'- l'l,eti
cos nao se lllr.ltOLl ,a �!zer que S_Ll país se achavd�p(ep,..rado pJrCl a isL!\:,rJ. F): alé'J1 ...
aflr�Hou: "Nosso exé::Clt0 est 1 pronto para receb-.:r o inimigo, como pal'a b2.ie·lo no
seu próprio territono." .'

Apezar de proclamar ""s intenções pacifitas dos 5Qvie s aq lêie C:l�'.': miíl.a e3-

t.e�deu-se em consid;.:raçàe;; cujo objetivJ era sadeIltar que a U. R. S.3. S--: :1 L..V2 p�;_
feltamento aparelhada para fazei' 'a guerra. E issu é ob;eto de gerais comentarios em

�erlim. /

, f �'
_. •

Ia
.·Uol� o sr. Elpido Barbosa, sub

dirdor técnico do Departa
mento de Educação, foi de
signado para presidir o in

" , ! _. - -'
". Ivan Pê,;sôa q!lerito instaurado para apu�
",. , :erá '" : :;�o� rar a responsabilidade dos

...11 s, de iMos verificados !lO concur

SI) para professora de Cha-
tlo,',llir pUi"a o C3'i)J '" 'lu,; lo .í..�1 I', J, '[o ,,' 1:"0' ..ulara ",VitUlpeús, àa Fscola PrOfIssional
ra, !:>CI;'UII..,Q)}. �Feminina.

-Cí 1_

r\.., ,,.

r_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gra_eme·ote feri
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Bilbáo cairá
Ha falta de
desamparo

o •

viveres

-

dentro de três ou quatro dias-
população esta'e a a

I BU�NOS AIRES-t'9-A chancelaria recebeu da em-

AFUNDADOI) UM SU13- baixada"em Mad�id comunicação de que,dois argentinos alí asilados

MAR INO GOVER_
foram roto, eo sairem momentaneamente a rua.

N IS .....A Tratava-se de um homem e uma mulher.
O govêrno transmitiu imediatamente á embaixada instruções

A legação do Egíto em para que proceda a uma .reclamação diplomática.
Madr;d foi assaltada

Como se deu

CADIZ, 18 - Chegam noticias a esta cidade; proce
dentes de Madrid, que o presidente Manoel Azanã se

acha ferido e que o seu estado apresenta gravidade.
-0--

CADIZ, 18-0 posto de radio de Cadiz. anuncia a

tomada de Maqueda, situada na estrada que liga Talave
ra a Madrid, pelas colunas do coronel Vague e acrescen

ta que os governistas tiveram perdas elevadas e abando
naram importante material de guerra.

De outro lado, o posto de I'etuan comunica que as

tropas nacionalistas encontram ·se a meio caminho entre
San Sebastían e Bilbáo, e que esta última cidade dentro
de três ou quatro dias cairá em poder dos nacionais.

A situação de Bilbáo é mais critica do que aquela
em que se encontrou San Sebastian, pois ha falta de vi
veres e os habitantes estão ao desampáro.

. ,
. PARIS, 19--Em um pequeno porto da costa oriental es

.

SAN SEBI\STIAN, 19-Ao largo de Bilbao, os
.

dois panhóla aterrissaram 37 aeroplanos russos, sendo que sete deles clie
naVII')S de guerra rebeldes couraça-lo Espanã e cruzador "Almuan:e

I garam
juntos.

Cervera", acompanhados de uma flotilha de velóses embarcações ;';iiiiiiiii-.ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;;f
denominadas-Mosquitos-aposaram-se na manhã de hoje de vá V �tO r·1osa a f,'d e' aiarias lanchas e assestaram metralhadoras para a horizonte. Os ca- I
nhões das unidades maiores foram apontados para BIlbáo, Santander
e portos pesqueiros.

Ao iniciaram esta madrugada o bloqueio, os rebeldes avisa
ram 05 navios estrangeiros da proíbíção de penetrarem em portos
bascos, e convidaram a zarpar dos mesmos os que neles se encon-

e

o choque
Bilbão

de Santander Aviões russos para os verrnel hos

Dois argentinos asil3dos
rôtos á rua

d

Ordem dos Médico
trassem.

Nenhuma divergência agi
ta a grande classe

A tornada (�e Ronda

o Globo, ouve, a

propósito de um tele:
grama do Sul, o Se
cretário do Sindicato
Médic) Braaileiro.

Alguns j rmais publicaram um

telegrama do Rio Grande 30
Sul sôbre u na suposta divergên
cia entje o Sindicato Médico de
?or�o Alegre e as sugestões apre'
sentidas pelo d outor Raul Leite
ao Síndir.ato Médico BraúleilO
relativas á crêação do Instituto
Médicos e Farmacêuticos do Bra
sil. A no'Icia provocou certa in'

quietação e, daí, a curiosidade
com que ouvimos o sr. Omar
Campelo, que é o primeiro se

cretário daquela instituição. O
problema em fóco é dos que me

recem demorado exame, O senhor
Omar Campelo assim falou:
-Ha inegávelmente evidente

equivoco telegráfico suscitando
essa divergência. As sugestões
apresentadas pelo ilustre conse

Iheiro, sr. Raul Leite, constituem
um perfeito trabalho de colabo
ção á Ordem dos Médicos, abor
dando exclusivamente a questão

bra vivem inescrupulosamente in
tituições e individues, explora
do-lhe a magnitu �� cheia d� '-\

crificios.
-E a <Ordem», continúa a

parada p ilo '3. M. B.?
Evidentemente que sim. D õ

de ha muito os mI.! JICOS bras
leiros compreender» n a nece

sidade de U'TH <er r : d> instit I

ções de elas-e, co.n atrbu.çõ
especiais e harmomcas, que
auxiliem e se corn.iletem.
-03 jornais poden entã

dizer que rão h \ d .. {� reia t

rapêutica nos proble-m, di C IlSS

--Sem dúvrda l O
das inumeras conquistas e

grande força do Slndlcato M
dico Brasileiro consiste justa ne

te em sua inllexivel I"l[],\ d� co,

dúta, jamais lazendo obra is,)1
da. Nas questões de int-rê s

coletivo, solicitar sempre opini
de todos e, como orgão centr

que é, te:n desempenhado únic
mente o papel da totalidade d
médicos brasileiros.

Ha vista o caso da Orde!
dos MédiCOS, idéia vitoriosa e

tojo o país, e liderada
. pel

médicos paulistas, sul-riograa Ie.
ses e canecas.

LISBOA, 18-0 radio controlado pelos revoluciona
rias de Sevilha, anunciou que o destróier «Velasco», a ser

viço dos rebelcies, pôs a pique nas costas da Biscaia um

dos submarinos governistas que ali vinham sendo assina
lado ha dias.

Por sua vez, o radio de Burgos, diz ter chegado ao

conhecimento da junta governativa revolucionana que a

legação do Egíto em -Madrid foi assrltada. e que o res

pectivo encarregado de negocies. depois de apresentar
energico protesto, abandonou a capital.

BURGOS-19-A conquista da localidade de Ronda re

veste-se da máxima importancia militar e moral, de vez que ela tor

nou-se célebre na historia ant ga da E;panha, como nm redúto in
vencivel dos bandidos.

As colunas do general Franco tiveram de subir montanhas
rochosas e cheias de precipícios, ao mesmo tempo que o inimigo as

alvejava com um vivissimo fogo de artilharia.
Com ROllda e Antequera e.n seu poder, os rebeldes fecha

rão rapidamente o bloqueio em tôrno de Malaga, um dos principais
pontos do Mediterraneo, o qual deverá cair brevemente. Ronda foi,

I
uurante dois mêses, o refugio de milhares de governistas expulsos da
Sevilha e CaJiz, desde o inicio do movimento revolucionario. Situa

.

!
da a sessenta quilometros de Malaga, domina <luas sinuosas estradas

TENERIFE, 19-Comunica o Radio Club que o gene- que conduzem aquela cidade, ao passo que a descida das monta
ral Franco' enviou 23.0()O homens ao coronel Yague, para reforçar Ilhas permite facil penetração \lO porto.
as tropas que devem desencadear o ataque a Madrid. Os sitiados :

do Alcazar de Toledo continuam a resistir, esperando o ataque Vencendo nas Astú r I as
áquela praça que os libertará.

Declara o general Mola dispor de forças suficientes para o

,lesenvolvimento das operações ao norte.

Fala-se que foi consideravelmente reforçada a guarda de
vigilancia do presidente Azanã.

Médicos e

Farmacêuticos do Brasil não se

ria então uma entidade contrária
á Ordem?
-De nenhum modo. Um sim'

ples confronto entre as finalida
des de ambos assim d�monstra.
O relatório da comissão iacum
b;da pelo S. N. B., de dar
opinião a lI()rdem" diz: «Uma or

ganização dos médicos do Brasil
deve ser, sob o cunho de ser

viço público federal, um: orgão
de «Seleção e de Defesa e Am
pl\ro dos seus interêsses materiais,
morais e cu'tu-ais>.

Raul Leite,�d .tado desse prag'
matismo sadio norte-americano,
aborda imediatamente a questão
económica e considerando-a como

base I ri nordial de todas I!S di
ficuldade!!, deseja resolve-Ia de
modo ràpido, idealizando um oro

ganismo, cujas fontes de receitas
indica, moldado nas Caixas de
Aposentadoria e Pensõe� e des
creve: S�guro social com pecúlio
1\ herddros pobres, amparo e apo·
sentadoria em caso -3e doença
ou inv..llidez, cooperativas para

aquisições de apetrechos profis·
sionais e residencias próprias para
médicos; abolição da falsa cari
dade li custa do sacrificio da
classe médica.
-O problema é economlCO

então �

-Perfeitamente. Fazendo vêr

que ao Estado, sim, c )'Dpete
assistir aos necessitados e não a

uma classe sómente, à cu,a som-

o ataque a Madrid

serra Guadarran""\a

VALLADOLIO, 19 -As colunas nacionalistas que
operam na parte ocidental das Asútrias, conquistaram ôntem a loca
lidaàe de Cornellaoa. O inimigo foi completamente derrotado, pas
to em Ellga, sofreu grandes baixas e deixou em nossas mãos mui-

economica.
tos prisioneiros, --O Instituto dos

o at-dque contra Madrid

TENERIFE, 19-Mensagem, transmitida pelo Radio
Club anuncia, que vai ser iniciado o ataque contra Madrid. Contr61e de Santander arn

pode� dos reberdes Serraria Delambe
Custa 12$000 a carrad

porém. rende muito mais.
FONE 1·10
PEIXE É OUWl

Fuzilados

Na de

SAN SEBASTIAN, 19 -- Os anarquistas conquistaram
o contróle de Santander durante a noite ultima, após um Iurioso
combate travado nas ruas da cidade com os bascos, elementos da
Frente Popular. e outros fiéis ao govêrno de Madrid, Tendo se

apossado' dos proprios municipais, prenderam muitos socialistas, en

tre os quaes alguns deputados. 03 anarquistas estão patrulhando as

ruas e organizando o Comité de Defesa da Ptovincial�de San
tander,

BARCELONA, 19-Dois tenentes e três sub-tenentes do
Regimento de Caçadores de Montesa foram fuzilados em execução
á sentença pronunciada ante-ôntern pelo Tribunal Popular.

o '!complot" contra o

govêrno

l\lADRID, 19 - O jornal «EI Socialista» diz o seguiu
te. em sua edição de hoju: «Um fugitivo, procedendo de Cordoo
ba, infórma que os insorretos mataram mais de 3.000 esquer
ll,ta.

Naquela cidade morreram, num combate em Serra More
na, mais de 300 mouros.

A iniciativa de f -me.itar e a

parar a pesca, no Brasil, respo
de a uma exigencia imperiosa
economia nacional, porque evita
ou pelo menos atenua
a evasão do ouro com a imp
tação de pescados estranjeir
Consultemos, rapidamente, a est

tisticas.
Só na parte que se refere

bacalháu foi a seguinte a

tancia nos cinco últimos
1931, 22.399 toneladas;
26.340; 1933, 26. J 62;
18.703; 1935, 17.158
das.

COlVerticlas em moeda
nal as libras ouro que nos

eS$a importação, encontramos, re
pec'ivamente. 45.527:000$00
<éis 42.968:000$. 43648:0JO
réis, 36.7 J 4:000$OJO .; .

38.726:000$000.
Escusavamos lembrl\r, ain

uma vez, que o Brasil t�m o se

bacalháu: o pirarllt:Ú.
Porque havemos de COillj-1r

libras tão caras para :mporta
peixe salgado, quando podem
comer peixe fresco e bom, ser

COilcorrermos, criminosamente, par
Il evasão de ouro do país.

GIBRALTAR, 1 9-Infotr.:am de Madrid que a neve

fez a sua aparição nos picos da Sierra dI'! Guadarrama. De acôrdo
com as mesmas informações. o governo de Madrid resolveu a for
mação de um batalhão de tropas alpin,)s.

A Federsção de Football, por sua jJar,e, organisa a forma
ção de três batalhões, que levarão o nome de batalhões esportivos.

MADRln, J9-A imprensa madrilenha ocupa-se, exten

samente, com o complot descob!!rto para assassinar o presidente
Manoel Azanã, () sr. Largo Caballero, o general Mangada, Mme.
Dolores Irriburi (La Pasionaria), e outros elementos da Frente Po
pular.

Cinoo oficiais condenados á morte

MADRID, 19 -- Conforme pedido do procurador da
Republica, o Tribunal Popular j)ronunciou a sentença de morte

para cinco oficiais que se achavam prêsos.

CACERES, 19- Um comunicado oficial do
sul informa que as tropas nacionalistas se apoderaram
povoações llIall de Vacas, Lucilles e Casa Galegos.

Exercito do
Cntem das

Bombardeado o M inisterio da Guerra,
em Madrid

Bloaueio

Mais povoações que caem

PARIS, 19 -- Segundo mensagem de Burgos, uma.

bomb�, lançada por um avião nacional sobre o Ministro da Guerra,
em Madrid, durante o uitimo bombardeio, atravessou um andar e

explodiu a cmco m�[fos do bureau do conselheIros Caballero.
O Lenine Espanhól teve de partici,_Jar pessoalmente dos

trabalhos de retirada dos escombros para poder sair do Palacio de
Buena Vista.

Depois desta inc:dC'ntp., os departamentos principais ào Mi
nisterio da Guerra fóraul transferidos para outro IQcal.

MADRID, 19-Iniciou-se, ás primeiras horas da manhã,
o bloqueio d:Js portm de Santander e Bilbáo.
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FL-ORIANOP
Blurnenau - ..Joinville Sao Franoisco l�,,?!,guna _ages

Mostruario permanente ent"'\ Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de Sec9aO da-
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ra. r-iara ternoe fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machínas de nenerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoelros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarlos em geral pat '. .

( I, Ta: r Idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, I :' ,�. etc, �Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocomoveis, Motores de ,.:.:�p!u ão, fvloto7.gs !

l;!b��et��Veel�:rf�:a�f::S Louç�e:smaltada _ apparelhos de jantar -talhe- Mate�i:ft��sgeral pra -ansmis-
-

. f' ice. f,,�,�'__
,

'

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria- banheiras mancaes, correias de couro e lona
.Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

Toalhas e' guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FOHD f' 'Ç1S, '" .ces- �
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

m Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G,'GDYER �
Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� ---------- '��

m EmPF;b�i�a �ap��:r:s��1t� ����1!.�:ÇF�t;>ri��dc;ecfet;��;t������ �·cEa;ial���P�����::;,�::�.7 Max" ii
é�W�"'�AVfl..&,.Wm����i�-�mm� ''''.::x.::;,e ��':!':1'���il����'������f\>Ãlr..I'�2:"i1\'=':?>-:r.;:;-·�"I;-;�J<i,��, "": ....�"'.,.���:"..!'�"í�"i'_..'':''O'7' .�",

.,,��� �TAL����.&; ��-=��e; .... 1StJ�:J"�:SO:�� ������� 1�.r���t�'��a..t�Y.:z.. �L��',;: :�.�:',�.",-�_=:;���...r�i�''to>7�.���,;�

!-(l'd Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone h· 15i�" !
:...= Dr. 'Ren�to=
===Barbosa==:

ADVOGADO

=.�G�e�D�� • ••••G••O�II F�n:a (;2�a_nOA�r,��SO��a�

! Cornpanhia "Alainça da Bahía"i _m_ado_spar':_:__inkrio_r.
s,y'III.l. ��,.._.;ç.:wr:'.Jft'"t ..wtam �
� -

-

F".JNOADA EM '1870 •
� o

:; , (_JSeglJ,rOS Terrestes e Maritimos :
� Incontestavelmente a PRIMEIRA do Srasq •�$,}; c:.-, w

�,
G

•
..

19 O
e (Curso de eEpecíaJização em

• molestias de senhoras)
• L\tende na Mat, 'j dI'
." \. nJH él I .

.. ate ás 8 112 da ll'anU18lurf"eneu e Lege� • e á �a,�e- C0n,-,,::tn-,L.
* ANJr'� Ck'wA,'l.',"'D"I<,··· 49

���f#-�'i;�.-"-7--.......,-,.-----.......G•• -----.------;,

D
O
.,

Agencia Moderna dia Pu- •

blleações, com séde em São Paulo:
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

________ "dator-Secretario:
Advogauos [0.10 Ricardo.l Oslyn Costa

I Accacio Mo_I,Gottsmann
I
Colaboração

Ex -cheíe da dinica do Hospi
te i ra I tal de Nürnberg, (Professe r Nao aerd devolvido o ori,i1tal

tem seu escrip- lndórg Burkhardt e Professor puhllc<ldo OU não,

Erwin Kreuter) O conlUito expreuo em artf�

lO de collaboração, mesmo 301i�
Eepeclallsla em cirurgia citada, não implica em respon-

geral IClbilidaJe ou endôsso (Jor parle
da Redação.

tÓJ io de advogada á rua

n, 7'1. _. �'hOJ·f'· 1277.-

J ndica:

Caix .1 Postal, 110.

··.�IN.. , ",'

f+ ���;!fT�
OIARIO INDEPENDENTE

Formldavels lorlalos proprlos, Ir.s vaz.s

por semana, todas as legun·
das, l.r�al I' sextas·feiral,

--;:- .dr. oe Mo.ra forro I
i

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

operações de plastica
Assinaturas

ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

Extração com global de cr1stal.

A (1--1cÁ II r I di .'SUI d honestidade, pois, OI ser
talli'J .ião pre.�nclados pelo povo.

I._.Jd.)(l fÜ ic H I �.ADú 9.000:00G$OOO
RESERVA::' :V\AIS DE .000:000$000
RECEIT l\EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPON�,ABIL1DADES ASSUMIOAS&EM 19351r2.717.044:063$157
SINISTROS�PAGOS EM,1935 4.280:552$970

Advogado

CONSULTOFIO·--Hua Tra�
ano N. I e das 10 ás 12 e

das J 5 ás i 6 1[2 horas.

TELEF. 1.285

•

� r"
-

�rzeMf':!, S!uf.:·j,tentesle Reguladores de:Avarlut(em!: ttolfct ros:Etfadu r
) tí<; fH asil, no l:tC91..tl e 'tas prih.r;:ipals�, praças es1rangeiras.

..
Oe

Agenta5 em Florianopolis:

Cam pos Lobo·&, Cía.

Dr, Adebal
da Silva
J\.dvogado

Rua Ccns. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p 1290

R.

í A COI respondencia, bem como

RFS!DENCIA- Rua Este- rj' os va_lores relqtivos aos an-

II ves, uníor N. 26 ' nunctos e

,aSSinaturas,
devem

I ser enviados ao Diretor-Ge
__

o TELEF. 1.131
__

rente "�, .. '�. Caitado.
----- f �.' l" '!? 'l Adrmdstraçlo

Dr.Artur Pereira t Jflcinas

e Oliveira RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

,� l,:" ( . i' t ,', :\ (.d:�, �5 (sobrado) Ca.íxa Pcstél.
7ELf:.J (Jl\'E�N. 1.083... END. TELEGRAFIt.4 ALLIAAÇA

Esc ítóios enl Laguna e Itajaí

Médicos

Ftf\,·:t.�·i;.\l-_.'?;-:I>,
R<!jJência:; Rua Vi;�oYnde

, de OuromPre[o� n' 57

FONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E Ol.lVERA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.;;
Curso de eSFr.eialização em

�actrorio)ogia DO Lab.� de
Saude PúLlica do Rio' de

Jantiro
Executa analises para' e1uci�

dação ddiagIlosticcs

-

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrator da Maternidade
Medico do Hospital

CUnlca méchca rife erlan
ças e adultos Agantsa··corrospondentel

Porto Alegre - Dr. Antonio
Bottini

Curitiba-Petrarca Callado

Dr. Carlos Corrêa

Consutas diariameute elas
4 horas em I Ci(Jl1,

Consultorio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595 NO ESTADn DE SANTA
CAT/\RiNA:

4.raranguá.-Jaime Wendhauseri
Anitapolis-Anibal Pé'eõ
L\ngelina""Armanrlo Schmidt
Biguassú--Heitor ('ampos
Blumenau-> rAartiniano Hilarie
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-P�dro Torres

Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Cwitibanos-Enedino Rosa
Cresci..... - Oinorah Alvel

Caminha

loínvile::X�';iei Schenk
Lages-Hossanah Neye.
Laguna-FnKisco Chagas Ma�

ch ..2.
Mafra -Pc&71fJ:li,) Claudio
Nova Tríi. .•k -

j('ão José Arche
Orleans-- -Edrs ...; (Jatos
Porto UniiíQ··- HerlJ'inio MiJei

-- ---=--=--=--=--=--=--=--=--=--_-_�- Rio do SuI--,.'�ú�tides Melo
Deseja concerta o São losé�o�t. Co<'a Vaz
seu rácHo? Procure a. FranCiSl.O-Guarncy GoerreseJt
sr. Bt; ILí. (l,I, r j São joaquíni ']oi\o Jalma
'- 11fT 'dI

' Tijucas�O��ciJd Ramos
...;l 11 n. �!� qc
namente satisfeito. Tubarão-J<1uquí fuaeo
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A OAZETA -Florianopolis, 19 -9-1936

.-

5

A Faculdade de C'iências Mé
dicas, instituição destinada ao en- S.?AULO, 17 -Foi ôntem

sino de medicina na capital do julgado o réu Gino Angeloti,

.

O Diretor Regional do Departamento da 1 Da Região do país, possue, em seu primeiro que entrou na 1 a. enfermaria da

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciarias, com sé- ano, 107 alunos, inscritos e ma- Santa Casa de Misericordia iec

de em Curitiba no 40 andar do Edificio Moreira Garcês, á Ave- triculados absolutamente de acôr- ção das mulheres e desfechou um

nida João Pessôa, 103, tem o prazer de tornar público, cha- do com a lei de ensmo em vi- tiro contra a sua esposa Rosa An

mando para o assúnto, a atenção dos dignos comerciantes des-Í gor. Esta ,:ifra elevada fa Ia com geloti, que ali se achav a em

tA região (Paraná e Santa Catarina). I eloquencia sobre a aceitação que tratamento, tentando mata-Ia. EM

10 - Que, ao investir-se de seu cargo, verificou encontrarem obteve desde a sua [undação. seguida. o réu tentou contra a

em atrazo para com o Instituto muitos de seus contri- A Facuidade, orientando' se vida de seu cunhado Henrique
buintes obrigados por força dos dispositivos do Decreto n' pelas mais modernas universida- Rolbe. A LITERATURA, em con-

18. de 26 de DEzembro de 1934; de, norte-americanas e europeas, .

Houve réplica e tréplica, tendo t03. crôiicos e narrativas, assi-

_ Que, de acôrdo com o refer.do decreto, tais cobranças de- criou grande número rle cadeiras SIdo � réu condenado a 40 anos nadas nelas mais ilustres nomes

verão ser feitas executivamente (açdo judicial), dada a extin- novas, de necessidade imediata o d7. pu ão celular, devendo cum-
I das bras \.. imtemporaneas, bra..

ção QO prazo, de ha muito, para o respetivo reconhe- imprecindivel como Radiologia, pr.lf 30 anos, de acôrdo com a' silerras e mundiais, é oferecida aos

cimento. Tisiologia, Leprologia, Cancero- lei. leitores de

Considerando, porém; logia, etc. o que se faz pela pri- r Assucar de Baunilha Medeiros Vamos Lê,!
30 Qb: . muitoIs dos srs

.. Icondtribuilntes não tem atendido ao meDira vez no f�rasíl. d
Para c e nes, tC)rl�s, sorvetes e

a nova revista editada pela S·

o letivo a lamente socia aque e Decreto, por ignorarem a. mesma o-rna, os cur�os e licores, não tem rival. A. A NOITE, do Rio de Ja
os beneficios e as penalidades que nêle se contém', aperfeiçoamento para médicos e I' P bli

.

f

40 Q T
neiro. • u ica-se ás quintas- ei

- ue, varias pedidos .de relevação de multa lhe foram doutorandos, a cargo de alguns
.

ra9ed ia «ras. Preço: 700 réis.

formulados, para pagamentos imediato das contribuições de' dos maiores cientistas do país,
vidas, por parte de contribuintes já sujeitos a uma ação acham-se em pleno funcionamento.

nos rn a res da O no ivado da

execu iva; A Faculdade funciona nas ma- ,Ie,andie iprinceza .Ju-
_. Qlle. O conhecimento absoluto da série de benefi- gnificas instalações da Fundllção i i é2l1na
cios auferidos por todos os qUI! podem e devem I

Gaffrée e Guinle, sendo a práti- Pereceram sete
associar ·se ao Instituto, importaria em não registrar I ca hospitalar de seus alunos asse- sa bios
no departamento contribuintes em atrazo e, consequen-j gurada em todos os hospitais do

temente, não 81:' prevalecer dos dispositivos penais da lei re-' RIO, UMa vez que, fazem parte COPENHAGUE, 17-Pre·
fenda;

.. . . . .

do s�u corpo docente quas.i todos I cisa-se que a equipagem do
60 -. �ue, o con�clenclOso preen�hJmento do questionano dls- os d.lretores de estabelecirmntos <Pourquoi Pas»; que naufra

tribuido, �ratUlta�ente, e destma.do ao Centro dos �omer. hos italares desta ca�ital. I g.ou ôntern, como já se noti-

c�an.os. nao é somente uma obrigação legal, é um ato de Para o exame vestibular, a se CIOU, compunha-se de 28

civilidade; n alizar depois do dia 20 de ja-] marinheiros e 5 oficiais.
REsr LVE; neiro do ano próximo, será or- Achavam se ainda a bor-

7 o -- A todos os contribuites em atrazo, que requererem a sua tlanizado um curso intensivo duo do do navio sinistrado sete

quitação r orn o Instituto, até o dia 30 de Setembro rante os meses de out�bro! no- sabio�, incluidos O explora-
corrente, mediante o recolhimento imediato do montan- vembro, dezembro e janeiro, 8- dor Charcot e um médico.
te das respectivas cantribuições independente de mul- chando-se desde já as inscnções
ta juros de móra ou ação judicial, deferir os pedidos for" abertas
muJados; Quaisquer outras informações

�o - DevidamEnte autorizado pela Administração Central, pro" serão prestad:1s na secretarÍa da

ceder á cobrança executiva dos que se furtarem ao cum· Facuidade á rua Matriz e Barros

primento da Lei, a partir de J j de Setembro corrente; 369, Rio de Jan.;iro.
FINALMENTE;

90 - Comunicar que, a Caixa Economica Federal do Estado
do Paraná, receberá quaisquer recolhimentos feitos em fa
vor do Instituto dos Comerciarias e, no Estado de Santa Ca·

tarina, o Banco Nacional do Comerc�o;
100 - Solicitar com o maximo empenho o preenchiolento dos

que:tionarios que- lhes forem remetidos.

Habeas-corpus da comarca de
Hamonia, impetrante e paciente
Severino José da Silva. Relator
o H. eles. Presidente.
A Côrte negou a órdem imp

trada por estar pronunciado o

paciente e não ter alegado nenhu
ma nulidade no proceSSD.

Recurso crime n. 2.502, da
comarca de Biguassú. recorrente

o dr. Juiz dE; D,reito e recorridos
Velentim Pedro Junckes o outro. 2
Rf'lator o sr. des. Tavares So-

o

brinho.

SERRARIA DELAM BERT

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

Aos interessados se prestarão quaisquer informa-
ções na séde do departamento, por funcionarias habili-' S. PAULO, 17 -Noticias de
tados, reo�bendo a Diret0ria Regional, com prazer, todo T bra ijú interior de S. Paulo in-
assocIado que pretender quaisquer outros esclarecimentos. I
Curilíl:'3 Estado do F ar11D3, em 31 de Agosto de 1936

formam que, por questões de ter-

(Ass.) HERMES AUGUS1 O DE ATAIDE 1
ra, verificou'se ali gráve confli-

R
to entre duas familias de colo

Diretor egionaJ.
E

nos de uma fa7,enda' na localida·
m Florianopolis, quais'luer informações serão prestadas na

Caixa Local. onde a Gerencia, com prazer, atenderá a !odos de·O d
interessados. !

s conten ores travaram tiro-

FI' I' E d d
I teia e depois [.,maram a luta cor-

onaropo IS, sta o e Santa Catarina, IOde Setembro
.

de 1936.
ppral, com cacetes, facas e instru- 7������-�·�---����������������,

(Ass.) CARVALHO COSTA
ment:Js de trabalho. IIGerente.

Sairam feridas inumeras pes- 'A I
A

, A I
A

, F I "

sôas, sendo que duas grwemente. O •••• O..... lorlanopólis

Faculdade
de Ciências
rllédicas

TENTOU 39 mil
tas

CDn·

de-
Côrte de A C'

•

d EApelação O emercre OS s·

Sumulados julgamentos da tad_'s do Parana e
sessão de 15 do corrente.

Santa Catarina

Foi conhrrnada a sentença que

julgou f rescrita a ação penal
movida (C ntra o' recorrido.

ReCl"'"\ crime n. 2.497, da
c. marca d::: Ítajaí, r-corrente Her
c-l.o G:' \ 'e! e recorrido o dr

Juiz de DIreito. Relator odes.
Silveira Nunes.

Conlirmacla a sentença de pro
nuncia por estar provado nos

autos indicies veementes de ter
5q

ocorrido o desacato.

Apelação crime li. 5.476, da
da comarca de Urussanga, ape
lante o dr. Juiz de DireIto e ape
lado ValNY Hermogenes de Sou
'la. Relator o sr. des, Tavares
Se brinho.

Convertido o julgamento em di

ligfncia afim de ser os autos

distribuidos como recurso.

Ap Irlção cr me n. 5.470, da
comarca di' Lagunél, apelante
Manoel José Machado � apela-
da a Justiça.

Confirmada a sentença.
Apelação crime n,5.474, da

('I TTlflrCa de Indaial, apelante o

dr.Juiz de Direito e apelado Ger
maúo Holstein. Relator o sr.

des. Alfredo Tr0mpowdcy.
Negado provimento, a apeLa"

çao para cODfilmar a sentevça
absolutoria, que está cfrta com

a prova dos autos.

Agravo n. 853, Ja comarca

de S. José, agravante a Fazenda
do Estado e agravado João Aca-
cio Golnes de Oliveira. ReLi"
t0r o sr. des. Gustavo Piza.
A Côrte não tomou conheci

menta do dgravo, por que a

pessóa que o interpôz não esta

insérita na ordem dos Advoga
Bra�ileiros.

Agravo n. 862, da COm:ilCa

de �. Bento. agravante é\ Fazen-
da (lo E&ta�o e agravadu Hen-

os

Tique Slmm. Rtlator o sr. des
Urbano Sales.

Negado provimento ao agravo,
para confirmar a sentença do dr

Juiz dt" Direito que é juridica.
Embargos civeis n. 1.75, da

comarca de S. loaquim, embar- lima venda possuindo va

gante Antéro Vieira de Arruda dado e abundante stock,
e embargado Alfredo José Fer- sita á rua Spivak, no distrito
nandes. Relator o sr. des. Ur- "João Pes:;ôa", Estreito.
bano Sales. O interess�do áeverá se ri,) do Café "São Pedro" á

Foram rejeitados os emb-argos entender com o() proprieta· rua Felipe Schmk1t.
'

para confirmar o acordão embar- :T�������������������������
gado.

Por ques
tões de' ter-

ras

de
ficit

matar a es

posa no feito
do hospital

Des9fiaram�
se duas farni

lias

BELLO HORIZONTE, 18
-o sr. Benedito Valadares en

viou á Assembléia Legislativa o

orçamento geral para o exerClClO

de 1937.
A despesa é orçada em réis

286.890:468$900 e a receita
em réis 247.530:000$000, ha
vendo, assim, um «deficit» de
39,360:468$900.

Ve[Jd�"se uma bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhor�s informaçõeõ nesta re

dação.

Vende-se A NATUREZA, em repor

tagens inéditas de caçadas na

selva e expedições ás regÍões
inespl( r ,das do' mundo con\ Seus

perigc s, seus bichos e curiosida-
des, é revelada em

Vamos Lêr!

AMSTERDAM, 17--A

princeza Juliana, herdeira do tre

na, apresentou hoje, pela primei
ra vez, seu noivo o principe Ber
.":ard, nesta cidade. Cem mil
,lCS ôas estendiam-se em longa
I nb rtravés de diversas ruas até
a praç:> medieval, onde está si
tuado o Palacio Real, Que é
usado ap8nas cm ocasiões muito
rara" quando a rainha visita a

localidade.

.

Casa de Diversões
,---

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO'K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAIS

a n.:Jva revista editada pela S.
A. A 1'10ITE, do Rio de; Ja
r,eiro. Publica-se ás quintas-fei
ras. Preço: 700

Bre�emente será inaugurado nesta praça, ane

x_? ao Bilhar Clube, um grarde centro de diver

soes. noturnas e diurnas. e um Bar c()m perfeito
s�rvlço de Restaurante, servido por lJentis senho-
ntas.

o

Uma grande novidade para�Florianopolis.
A

I
Rua Felipe Schmidt

VENDE--SEna localidade do 'Saco
dos Limões, uma excc

lente propriedade com ,1
casas de n.sidenc ia; uma ca·

sa com negocio, fôrno de

padaria e demais utensiEos.

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
Estenso terreno contendo

pelo govêrno do Estado.
bôa agua, pastagens, plan-

Vias Urinanas-Hemonoides Não deixem de ir ao l;f.r;pora Imperial poís nele tações, chácaras, e abun-

consultas: encontrareis grandes vantagens, confôrto h�netis- dantes terras para lavoura.

das 13 ás 16 horas dade e ambi�nte seléta o que muito lhe' agradará
Tudo por preço de ocasião.

Pela manhã:
O mutivo da venda é ter

com hora marcada Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
o proprietario de ausentar-se. I

Consult.-R. joão Pint�, 13 de Novembro I
Informações com o sr.

JO'ITelefone. 1595 I vino Marciano Cardoso, no Florianopolis
� .�"'iiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii,.}.1 distrito dv Saco dos Limões �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiõiii__iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

Fone 1100.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Riscos para Bordados e
Pi n tu ras .,'

qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expeditora Blumenauense
------

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20
•
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poslçoes colia
são pelo pacífico daencaminhamento

r:>residenc ia I
---------------------------------

sucessão
Nossa Vida

° QUE MAIS EXPORTÁMOS IA supressão

PORTO A.LEG!�E, 19 - O dr, Lindolfo Calor, ao

regressar a esta capital, foi interpelado pela imprensa sôo
bre a impressão que trazia da conclusão das «íemarches
para o encaminhamento do problema sucessorio da Repú
blica, e o sr. Lindolfo Calor disse o seguinte:
•

- «Estou certo, pelo ambiente de perfeita harmonia

exi�tent� �as nossas fileiras, que as oposições coligadas,
mais urunas hoje do que nunca, serão urna força de pon
deravel eficiencia no encaminhamento pacifico da sucessão
do atual presidente da República.

E' o que todos desejamos e nos esforçamos em
lizar» ,

AHIVERsARI05

Festeja hoje a sua data ani
versaria natalicia a gentil senho
rita Ana Augusta Dias da Cu
nha, escrituraria encarregada do
gabinete do Governador.

FLORIANOPOLI3, 19 le Setembro

Aniversaria-se hoje o sr. Ar- 1\5 nosas exportações, nos se-
rea- noldo Luz, tabelião em Joinvile. te prim-iros mêses do corrente

enzern nH05 H01E ano, montaram' a 2.579.807 con-

v o
de 1936

110 iClposto de expediem,te
tos. o sr. Olivio Amorim, prefeito municipal, propôs ôntcm á

a menina Terêsinha de Jesus, E d d t d C d dm ar em ecrescen e e va- âmara a supressão o imposto o expediente.
arre- filha do sr, Alfredo Xavier Vi- por. os principais artigos vendi-

eira, inspetor escolar; los foram os seguintes:
o sr_ Americo Franzoni; Café, �.194.j72 sacos, no

o sr. engenheiro Acír Luz; valor de, 1.175.744 contos.
o sr. João Ricardo Schuldt. Algodão, 105,951 loneladas,

no valor de 459.390 contos.

Couros, 32,225 t neladas, no
Mario Orant valor de 85.441 contos.

Encontra-se nesta cidade o sr.
Cação. 45.200 toneladas, no

valor de 72.856 contos,
Mario Grant, abastado comerei-

RIO, 18 ,- O sr. Batista Luzardo, pouco antes de ante e vereador do Partido Li-
Carnes congeladas, 52.375,

terminar a sessão plenária da Câmara, reuniu no gabinete beral á Câmara de Lages.
toneladas, no valor Ide 66.895

do lider da minoria, até então ocupado pelo sr. João contos.

Neves, os representantes da imprensa, para uma entrevis- Sra. dr. Acacio Arruda Cêra de carnaúba, 5.281 to-

tá coletiva. Depois de resumir o que Se passara na reu- neladas, no valor de 59.847
nião de minoria, inclusíve as palavras que pronunciára De Lages ch�gou ontem a contos.

ao ser investido da função de lider das aposições, pala- �xma: sra, d. Mana Gnnt Arru- Carnes em conserva, 15.045
vras que já enviamos laborando patrioticamente nos tra- d,a, digna esposa d� sr. dr. Ac_a- toneladas, no valor de 43.400

balhos parlamentares e discutindo com elevação todos os! CIO, Arruda, ,abal,l�ado médico contos.

problemas de interesse nacional. i residente naquela Cidade. As,mear, 86.361 toneladas,

, Ma�s ,tar,de, disse o �r. LU,zardo. recebi, á visita d,o De sua viagem ao norte do
no valor de 4 1.427 contos.

!zde! da nlalOrJ�, á quem interei do? pro�osltos da mi- Estado, onde fôra realizar uma
Castanha com casca. 22.\,,)95

nona, observando que o nosso desejo arejar um pouco série de conferencias regressou á toneladas. no valor de 40.259
mais o �mbiente parlamentar, ?,ebatido gr�ndes problemas, I Florianopolis, o dr. 'Eliezer dos

contos.

como sela por exemplo, o projeto do Codígo do Processo Santos Saraiva, presidente da Lã, 5.351 toneladas, no va-

Penal lor de 39.336 contos.
.

. _
Cruzada Nacional de Educação

Sobre a cormssao coordenadora, declarou o sr. em Santa Catarina Péles, 2.755 toneladas, no

Luzardo que essa se reur.irá dentro de poucos dias. O
" valor de 36.938 contos.

problema da sucessão presidencial não será debatido e.n Procedente da região serrana, {f3aga de memona, 48.89 I

plenário na Câmara. Ele ficara aféto, pelo menos por encontra-se em Floríanopolis, o sr, toneladas, no valor de 35.437

enquanto, á comissão coordenadora. dr. Henrique Braume, Juiz de contos.

Interpelado si a minoria já de�ignou seus rcpre- Direito da comarca de São for Grva'mate, 35.043 toneladas,
sentantes, respondeu negativamente. Â minoria, entretanto quim. no va'or de 32,726 contos. CINE ODEON, ás 5, 6,3(4
-acrescentou-tudo fará, interpretando os sentimentos fircaz, 42.488 toneladas, no e 8,30 horas, um extraordinario O Fermento Medl)iros é apre"

gerais. HONI\/�:HJ05 h
.

h L ' valor de 28.869 contos. elenco-Fay Wray, Nils Asther ferido, porque é fermento de qua-
, ,.

1 OlVOU com a sen onn a UCl, L 1 297 106 N h B S b f
,

Refenndo-se, dep�ls, � imprensa, manifestou o de- fil:la de SI. Anfiloquio de Car- aranjas, . caixas. no e oa, eery e,m O lals�s hdade,

Seja de pautar seus atos inspirado nas luzes e criticas jor- Ih G I f' 'd·
valor de 28.8()8 contos e ou- bandeiras, e mais um filme serra- -------�---------

nalistas com cujo apoio contava Quando chefe de poli- � o, onç.y 7s, funclOnar;ob
os

tros. do, fi flotilha misteriosa. I VEN I:) E-�SE
cia do Distríto Federal, assim pro�edêra,

.

dispensando ca ..

d orredlost
e

d'
e �gra os e co a

°Lr�: AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 a casa sita á rua VI rOR
.

h t
-

í, I' I
ar es e iano, com o sr. 1

B id N" h I' I d d MElRELES n. 15 com

r!n osa a eTlç�<: ,Imp�en!:a Ibera PO! indole e democra- cerio Camar O.
ebí as acronais e Extran- oras, uma p�11CU a e gran e su-

bô -'

tico por conviçao, esta certo de que so a democracia con-
s

geras só NO cesso-O divino milagre. oas acomodações parJ. pe-

d
'.

B '1 di' d A quena família.
uzira o rasi a s�us ver ar erros estinos,. jllst�U nupcia� co� agracio· OAFE' .JAVA I d· 1Nem extremismo da esquerda, nem extremismo d:l sa senhormha Elvua, filha do sr. P a a 15 d N b rra Iação de A tratar com o seu pro-

direita, E' dentro da dcmocrada liberal que o Brasil ha

I
Basilio Ferrari, com o· sr. João rAç t . � °hvem[ ro

R
prietario EDELGARDO WEN

de se tornar forte. Goncalves.
n !JnlO rase oa Oma DI--IAUSEN, no Largo 13 de

Concluindo, o sr. Luzardo elogiou a imprensa e· ::íl�Uj�l�:ã!C�������� A Estação de Roma 2. R O, M_a_io_n_._7_.
_

I 'd"
-

tdi'
PELOS CLUBES

ii �..., 25 4 k 118 10
'

d' ,

co ocou-se a sua Isposlçao para o os os esc areclmentos.1 L; �
.

CI b li BASILIO FERRARI '; m.. ,"
C. , Irra �ar!i, Dr. Pedro di Moura Ferro

-

,

,ra ';nls. u e
_ r e � hOJe, a� 2,0,20 ho�as" o segumte: Advogado

La�a�e J _

Chá tipo Hambur-'ehu rrascade Real.,za!·se-a hOJe. nos saloes I SENHORA

I�
AnunCIO em Itahano, el>pa- Rua Trajano n. I (sobrado)

gut'Z o le eiras. dO AI,'1O Luz do, Clube � � de Ago�to, ��a I . . � Not�c�ár�o em italia'lo.

R Dl!! Il -, a�lmada WHee dansante, c�m lD�- (,1 participam aos parenteg; Notlclano em esp:mhol e por� Credito Mu-
e I I g I a o Em virtude do máu tempo rei- ,CIO ás � t ho�as, qu: a dlreton� � e p��sôas amlga,s que Gi tuguês. t P d Inar.te deixará de realizar-se ama' do querido Lua Tems promovera I!t sua filha ELVIRA ajustou � Marcha Real e Giovinezza, 00 re ia

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;:;,iii .iiiiiiiiiiiiiiii·iiiiiíiiiiiiõiiiiiii nhã. na localidadede Coqueiros, em homenagem �os s�us associa- � nupcias com o sr. JOÃO .�� Transmissão da opera «CON-

Exposição e Adora- 'u�a opípara c�urrascadi:l promo- dos e _aos �o slmpatlco clube da � BATISTA GONÇALVES. "CHI! 1\» do No. Ricardo Zan- No último sorteio realizado-
-

d S S S Vida pelos assvcladosdo Clube de rua Joao PlOtO. � FI I' 1'7 9 1936 donal. a sua 284 extração neste Esta-
çao O acra- � opa IS, ,- -

,

.

t· Regatas do Aldo Luz. E'ALEClmENT05 � � ...z....r*"�"",,,,'S'" � Co?fcrencla do Comendador do-pelo conhecid, e acreodlta-
men O

ij �..,_ ...��" "J..�� � Fedenco Momo sobre «Os bleus do clube d� soctel03 «Credito
Realiza-se amanhã, durante o Serraria Oelambert

.

Faleceu, em P�rto Alegre, em .� � ElVIra � �il do ciclismo». - (Resenha do, MutllO Predial», coube o premio
ciia, na Matriz do Purissimo Co� dias da semana finda, a exma. � ij e � � resultados das Olimpiada,). maior :la quantia de 5: 175$000

d M
. ,

d Custa 12$000 a carrada d M' N' , ��'S"�� ,.�"*,,T.r,J Cração e ana, expOSição e d 0- ,sra.. ana. ovaiS,
. con�orte

........

�� João �....".....�... anções regionais intl!rpreta- a caderneta de n. 2.793, per-
ró.ção do Saatissima Sacramento, porém, rende m Llito mais. do sr. Laudehno NovaiS Filho, � Noivos � das por Guglielmo B.lndini. tencente a prestamista senhorinha
A's 16 horas, terá lagar o

I
FONE 1.100 funcionaria da Diretoria do Tra- � H nhól e portuauês. Carmen Ramos Wendhausen re�

encermrnento que será solene. fego daquela capital. ,G�,'t)�if'iâ Marcha R;al e Giovmezza. siJente nesta cidade.

As farinhas do MOINHO «JOIl\IVILLE», marcas

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",
não temem concorrencia. Experimente-as e não se

penderá.

IMPE1:{IAL, ás 7 ,30 horas,
em "gr�nd premiêre", Armas da Compareceu, ôntern, á Delega
lei (Herói público n. I), a reação cia de Policia, d. Argentina Liba
tremenda desencadeada pela socie- nia Zigler. residente á rua Silva
dade contra o banditismo extre- Jardim, 40, queixando-se de que
mamente audacioso e frio dos gan- roubaram de sua residencia, na

gster. noite de 2a. feira última, oito oa-

AMANHÃ, ás 6 e 8 horas, linhas e um galo, que foram ven-
será exibido o mesmo filme. didos r.o Mercado Público.

O receptante intimado a prestar
declarações, disse ás aut aridades
que as comprára a um desconhe
cido.

(MARCA
COnt;erVa O tecido da roupa porque lava facílmente e com rapidez

_ .·�-:�rv:'r,'i1:�\i:�..&ii�T�f.D'i�md'(:W.....íF'*f'i'ã'$1m' : , 'm_... , fileM •__111#5 .iTlV!i1t•

CARTAZES
DO DIA

fala á
•

Imprensa
CHE6Am U�5

o novo lider minorista
sr. Batista Luzarda

REX, ás 7,30 horas, Carole
Lombard e Paul Lukas em Ca
sar e descasar.
AMANHA, ás 6,30 e 8,30

horas, Coronado ou A praia da
alegria. Orquestra de Eddy Du
chin e bailados de Le Roy Prinz.

ROYAL,' ás 7,30 horas,
Chantage, com uma du)" se.n

igual-Myrna Loy e WIlliam Po
well.
AMANH.i\, ás 5, 6,3[4 e

8,30, Pérolas perigosas, com

Edmundo Lowe e Claire Trevor,
e um desenho do marinheiro Po
peye.

o Sabão

"Uírgem Especiàliàaàe"
de Wetzel "Cia. •• Jainvile

,

REGSITRADA)

_.,� • '. -".".1"..;.. ·I_... _�·-__._ .. _,,..; ... ,.;..-...." .. 7<0.__.
'

.'í
;

Cuntinuam
os roubos

Patrocínio Vieira, chauíl.ur do
autornovel de praça n, 202, este

ve, ôntern, na Policia Central, in
formando que lhe roubar srn al
gumas chaves e uma camurça,

A' Policia Central compareceu,
hoje, o menor Pedr') Teodoro da!
Silva, residente nesta capital e e.n

:

pregado na Padaria "São Luís",
de propriedade do sr.VidaI Cruz,
dizendo que lurtaram daquêle es�

tabelecimento comercial, a quantia
de 16$000.

�
..
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