
PORTO Al,EG��, 24.fi Causou senG8ção lias rodlas po.Eiticas 2 presen
ça aqui de sr. Leivas Otero, do gabiltH�'�e du S�·i!I. Vicente Hão, a qual segun
{te'a cunsta, está em m�ssão reservadall

� O sr, Oswaldo Arallha
�

candidato a presidente da
Republica

RIO, 22- Em rellniRo' que deverá efetuar-se em outubro

próximo, o� cl-ef�s da policia dos Estados serão convocados pelo
mmistro da Justiça, �r. Vicente Ráo, para fazerem um estudo em

conjúnto no sentido de unifOlmizar a ação e incentivar o combate
ao comunismo nos diversos Estados da Federaçã0.

.

rIO, 23 - O -Diar.o de Not'cias- . regista' na SUB Prondetario e Diretor Responsavet ..JAIRO CALLA.DO
� ecçr o politira o f' g r'nte: I'"

«P .lo que circulou ônte.n já estaria assentado entre o Ar�o mi Florianoj.olis, Quinta-feira, 24 de Setembro de 1936 I NUME!�O 616
pr. sid -nte r'a República e o governador de um gr ande ---.- ..--------

Estado o lançan-ento .da candidatura Oswaldo Aranha,
Segundo inlo-rnes que obtivemos, os quais registá

mos com a maior reserva, o sr. Cetulio Vargas estaria dis
posto a quebrar lanças para a candidatura do nosso em-

c-.·_-baixador em W ashington, sob o fundamento de que seu" �
sucessor deve ser um gaúcho, porque entende s. exa. que I ..........__�-....�.���������
cabe ainda ao kio Crande a responsabilidade de realizar •

os ideais da revolução de 30 e o gaúcho' que está natu Escaarec�d�H® ��f.JUmas at��1idades mCHSm
ralrnente indicado pua o d sernpcnho dessa missão é o

sr. Oswaldo Aranha-por duas razões consideradas subs- COW5�$�S .. ..,a��i1nH� dam,a rr�r�:steriosa
tanciais por s. exa. .."..L �@.'fi. P!, �$. ..� ....e ',";!to itl rei.] t'3\ ",4; 61maA primeira é que o sr. ministro da Fazenda é. uma' \Wf 11'i;;Wi� ...""", \iAIiI� U� � � '4'iiP�1fi l.iôJ 11if. �'::;A RTAZ E.S
figura esponencial do movimento outubrista e a segunda .."'\ [JO O IA
é que se acha afastado de cornpct'ções partidárias d. mo- RIO, 24-Com a pnsão de UMA DAMA MbTERIOSA d� Argentina, agente do. -Ke- IMPc:.'=(IAL, ás 7,30 horas.
mento, participando dest'arte da corrida presidencial como Jôime Stuart a policia conseguiu mmtern> , e que se �antlOha em

l.flssassino invisivel.
um nome eminentemente conciliador. \ esclarecer diversas atividades co- A prisão de «5etubal» trou- contacto com o carteiro e outrcs

I RC'X c., 5 7 830 I

�
.

I 1 d
.

I
c. ,as , e • noras,

Si realmente lu êss.e proposit • da parte do presiden- mumstas,
I xP'.

rea mente revelações e sen- extrermstas so tos. R Id C I J B
lIAd d Ih

ona o.man e oan ennett
te da República e do governador a que nas referimos, Jaime Stuart usava, na ce u a.

i
.ção.

"
etenção

1

essa mu er tam-I' em O homem que' desbancou
candidatura Oswaldo Aranha não será de modo a'gurn C()f-:�

para as relações com os <cama- Hl. por xcmplo, urna '"ma be n e aguardada, a cada mo- Monte CarIo.
ciüatoria, porque contra o SCJ nome se L...vantarão a rnebs, o pseud,animo de "Sdubail, ::Clru"j':.a. dwgada recentemente me .to I Ot'

• R YAL, ás 7,30 horas, 7za-
gr�nd,es f?rças piliticas capitaneadas, possivelmente pelo Além .do mais,. perpetra:� ele

Inneu Bo rn hausan ReV ista de revitch, com �Aartha Eggerth.
propno RIO Grande do Sul. um cnme, gr�vlsslm�. VIOJa_V3 a I ':'"'. - 1 CINE ODEON ás 7 e 8 30

correspondencia destinada a inle- Ld uCaçao "

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar r.. d M
.

h d P li
. Encontra-se nesta capital, horas, <[jaroneza no nome.

flores '- a ano a e a o leia . . I'cas fabricadas pelo MOINHO JOF\lVILLE,
1 Mi!itar,

afi� d? introduzir,
. r?s, O,ac3.�a��.,ll1cl�ust;ial, .sr. Iri� I Círcu:ará/ sábado próximo, o

"CRUZEIRO", "SUR0RESA" e "BOA VISTA", envelopes, prospectos comU-!lstas.! m:lI B(jflJI.l�y�,--n, ope,I?�o pie � �o nU_l�ero da Revista de
Assim tambem agía em rela- feito municipal de It.ajê.1: caucaçao, orgão do professora-

que são, incontestavelmente, as m'cihores.
ção ás cartas dirigidas a proleta-I

Em su.a compa_nhla vl,:��m! do caterinense e. dirigido pelo
"

os conceituados industriais e sr. prof. A. Lucio inspetor es-

dOEm poder de "Setubal", foi p:estigiosos politicos Anto-: colar.
'

did 'I d mo Ramos e A. Palumbo.
apreen I a uma �lsto a as que Vermioi/1! Gráve na rnenorias
sé usam na Martnha. Sabe-se Guarda-chuvas e '

OI e o rerr edio moderno contra a

que ele mantinha ligações com 50m b r i ri has
varies marinheiros extremistas.

Ontem, já tarde (a n .ite,
duas turmas de investigadores
da S�gur'ioça Politica, deixaram
a Policia Central, em compa- Procura e entrega a domicilio
!lhia de «Setubal». A caravana

se dirigiu a Campo Grande
afim de realizar importante apre
ensào de armas.

A voz POVO Sem quaisquer Iígações politicas.

CAFE' BOM 50' i',O
.JAVA

Praça 15 de Novembro
À1íIí.mio Pasehoal

�Roubado no.

chapéu

I
verminose.

R. N o C E T I I Desrespeitaram
CONSERTO E REFORMA I autoridade

a

A SENHO'
RINHA

Alzira Vargas para
ninfa da Escola

Técnica
RIO, 23-A senhorinha Al

zira Vargas foi convidada para pa
raniníar, em Belo Horizonte, o

lançamento da pedra fundamen
tai da Escola Técnica Profissio
nal "Ütecilio Negrão de::Lima".

CONHECE O DESTF-JO
Serrar�a Oe!ambert DE ELZA FERN lNIlES
Custa· 12$000 a carrada, Você me pareceu

porém, rende muito mais. «Setubal» é
.

um elemento

F«:»N e: 1.100
destacado .d� Partido. Cnmunista.

1-'111 p'--��t-��
.

n a--I�lhosa«r��bal�o:ev:h��;:S» f;�:
• ção. destacada.

P refa I tu ra Sab,,-se CjUf! ele conbece o
,

destino de Jza Fernandes. Te-
Termirará a 3 I do corrente o ria sido' um dos encarregados da

pfazo para o pagamento, 5em mui, eliminação da companheira d:'
ta, na Prefe·tura Municipal. do "MIrandal'.
lfT1 pClRt(l de Industna e Profissão
fe-Ia'i- O ao segundo semestre de Quereis i=icar RiCO?
1936.

� sanear de Saunilha Medeiros COMPRAE BILHETES LOTtJ<l':

Para cremes, tortas, sorvetes e
COS NO Salão COMERCIAI..

licores, não tem rival. r�ua Conselheiro Mafra N. 9

"F -!f' .' 'I t.- ''j
.

(Edificio elo Mercado)
dL QUOI ,la '5"!l A

0_.. ....·, __"..,. uOllerilO, Exonerado e
a nOV3 ópera gauch@ nome�d·Obra!::)i!e'ira -

Convocados pelo mi ..

nistra da Justiça
todos os chefes de poJicia

dos Estados

o profe�sor AlUno Côr sino
Flôr..:s. írrit1.l1temeute. tinha. a preo
cupação constante de vasculhar fá,
tos actdentalmente ocorridos com a

igreia católica. Era lamentave1 per·
cebc,se o seu persist�nte ínterêsse
em atacar a santa religião de Cristo.
Agtlra. de uns tempos para cá.

o professor aposentado faz exáta
mente ao contrárío: procura deprímír
o espiritlsmo e o protestantismo.

RIO, 23-0 capitão Fran-
cisco de Melo, conhecido como

"Melo Maluco" em consequen·
cia de suas arrojadas acrobacias
aéreas, estâ preparando um raid
transoc.eanico pretendendo ir do
Rio a Nova York.
O aparelho escolhido foi o

«;\/largarida»
'

que o az Ribeiro
de Barros havia ad'luirido par>1
renovar a façanha dos heróis do
Jaú e foi posteriormente ad.jui,iJo

A congregação religiosa pelo Mtnisterio da C:uerr�� ,

«Associação àe' Santa Tere-
Seu no�� actual e «Almore».

zinha do Menino Jesus» rea-
no q�al fOI a,dotado o n.)Vo mo

hza de 25 do corrente a 3
tor hlspano-sUlssO de 650 cava

de outubro, na Capela do Di- l�s dp. for�a,. que lh� dão a, velo
vino Espirito Santo, novenas

cIclade medIa de ...30
,

qUllome
em l�onra a sua padroeira,

tros hO�1no:;., com capacId�de pa

que terão inicio ás 19 horas.
ra 4.4\1,0 litros de essenCla, po·

Dia 4 de outubro, na mes-
dendo voar

. qua�enta e quatro
ma Capela, ás 9 horas, h.a-

horas num.a Irradiação de ........
verá missa solene com a pre-

7.200 quIlometros.
st'nça de s. eXCia. rev;na, o

. Pílulas (i!edeiro8
sr. /\r('�bispo �,1::r0polltano, Contra Sezões. Recuse substi-
que far a ü sermao ao Evan- tutos I
gelho.
A's 17 horas, do mesmo Desastre de avíação

dia, verificar-se-á a procissão RIO, 23- Ontem, cêrca dali
O sr. Hiperides de Sá que sairá da Capela do treze horas, um avião dA Marinha

Fl::·'-eira foí exonerado do

\AdIO,
obedecendo o itinera- q\l� evoluia sôbre a Guanabara

cargo de auxilia..,r de. imp_oslO r;o seguinÍê: .ruas .

Saldanha caíu ao mar. O aparelho era pi
de Terras e COloillz_açao e :'vlannho, Artista BItténcourt, lotad? pelo tenente Eduardo
í O n�ado guarda do 1 esouro

I �Isconde de Ouro Preto e Nhrtms que levava ;�m suª çom.
do Estíldo. f raça 17 de Novembro. I panhia um mecânico,

Foram prêsos e recolhidos ao

xadrês da Policia Central, por
FOne 1.348 bélverem faltado com o devido

Rua FeBpe Schmidt n. 33 respeito ao sub-delegado de po-

P 1-· ,,_ licia, do distrito de Itacorobí,
O I t ICa � Belarmino Polidorio Pires e Ace-

PO I i t iCOS Ilino Manoel Al�xandre, resid�n·
. tes naquela localIdade.

. F'erm9nto MedJ'rnsincero ..•

RA'D AE'REO RIO-NEW
• YORK

Compareceu, ontem, á Po
licia Central, Mario Gomes,
CJsado, dt c)r branca, com

J8 anos de ld2d', taboleiro,
hospedado com sua familia
:1 rija Conse heiro Ma.ra,
94, a qual queixou-se de que
\ ,o consultorio do dr. Ri ar

do Gostmann, á rua Tr aja
no, deixou seu chapéu e que,

procurando-o, . não mais o

encontrou.

PaI a doces e bolos é o melhor.

Festividade de Sta.
Terezinha do

.

Meni
no Jesus

Maria Madalena
-0-

Deve estar jubiloso

Agredido pelo
empregado

o sr. Dionísio Souza. foi
111UitO cumprimentado por ter sido
eleito tesoureiro da A. C. I•• grdcas
aos votos dos "camisas-verdes":

Ontem, ás 19,30 horas, o

sr. Francisco Taranto, pro
píetarin de uma linha de

onibus q:.1e faz o trajéto
Fpo1is, - Estreito, queixou- PORTO ALEGRE - 23-

se á l\llici a Central qw fora Foi representada pda !,rirnelf3, VeZ
tsbl;'fetea\io, sem saber pur nesta capital a ópera Farroupi
q�1 "r:-izào . ;)t'io cllal1fh u' lha. O espetáculo agradou e a

Mario Gumichóle, da Empre- .. 'ítlC'I é favOlavel á nova ópera
za Auto Viação Limitada. brasileira.

O sr. govêrnador do Es ado
recebeu o seguinte tekgram�:
PORTO ALEGRE, 23 -

Ccm'llllco a v. exa. que nesta

dt'.ta reassumi o cargo de govêr'
nadar dêstt E�tado. Cordiais

faudaçóes. f lôres da Cunha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os ana es anhiJi
exigem a implantação õe uma republl-
---- - -----------------------------------

co nos rnolôee ào regime soviético
Nesse caso seria

atual constituição, passé3ndo
ooupado por operarios

feita urna refórrna total
o governo a

�

camponeses

né)
,
...

ser

e
PARIS-23 -Segundo inlorrnações procedentes de Ma

drid, O presidente do Conselho, sr. Largo Caballero, teve ontem de
noite prolongada entrevista com os representantes de duas grandes
o ganizações sindicais a respeito do estabelecimento de uma nova

constituição.
Os meios anarquistas da extrema esquerda exigem cada vez

mais energicamente uma reforma total da constituição atual e exigem
a creação de uma republica federativa de operarios e camponêses
nos moldes soviéticos.

O govêrno d� �adrid terià de�idido que � part�r de a��. PARIS, 23-A comissão ele so'idariedade da Frente Po-
nhã a censura de noncras para o extenoe não sena mais exercioa I I h'

.

I t m f vor dos mar
I

.. .

d C'
.

I
.. . I pu sr, que ree izava a vanas semanas co e as e a

pe Ó mimsteno os orreios e sim pe o rmmsterro do Exterior. .

t h' t t d t 'Ih- d fr nc s a' F
P f

. . . .
XIS a3 t5pan oes, et. en rega e qua ro r, I oes e a ,.r e-

ara uturo, os reporters estranjeiros não poderão utilisar
I d

- d S d' 1\1
.

t
I f I, f

. r açao os In ,CLlC'S arXJS 15.
outros te e ones e te egra OS para se comuDl�arem com seus jornais -"-__

qdue
os in:t�!ados nos novos departamentos especiais do ministerio I' W�' . .

'f- '. �,.V'.

..,,, :0' li rll p,,, I' ... Gj� - ) exe'� ..os estranje ros. (\fi",. \.) ti· 1;' t, !l I I ->;) 1.; U II
A

..

d f
JI;i s» '" � • l t

S meneagens para o estranjeiro everão so rer primeiro I
uma ce��ura, mas para não retardar os comunicados ?ão será mais

I
,---- ---

n cess. fi) apresentar urna tradução em liogua espanhola. i1 -

(���rft. .� .emaofJ:lI i (1V Q';�] �

4 rI)ilhõ �s de fre�ncos
c� Esp3n,r,)8

para

o auxilio de Moscou ao governo
espanhól

MOSCOU, 23-Fol'ltes oficiais informam qu� até o di"
20 do corrente a soma destinada para o fundo ,de socorro á Es

panha atingiu a 7.096.521 rublos.

Mais localidades ocupadas

feroz, mantiveram suas posições tendo os milicianos recuado.
Na frente de Cuadalajare , as tropas do general Mola con

tinuam seu avanp iBra o sul, havendo hoje derrot'ldo uma grande
coluna inimiga, eh qual foi apreendida grande quantidade de armas

e de material de guerra.

CADIZ. 23 -- As forças nacionalistas que operam em

Cadiz ocuparam as vilas de Ateai' Detva e S,!tenil.

A Odisséia do Alcazar de Toledo

EM CONSEQUENCIA DE INTENSO FOGO' DE AR r •

LHAkIA. RUIU A ULTINiA TORRE DO FORTE

MADRID, 23- Comunicam de Toledo que a última
corre do Alcazer de Toledo, que permanecia de pé 011 extr-ernid>
de sul-oeste do castelo, desmoronou hoje depois que dois projé is
aíram perto de uma base.

A torre em questão ficou reduzida a um montão de pedra
Um manifesto dos habitan

tes de Madrid
! ferro. •

TALAVERA DE LA REI�A-23-0 correspondente
do jornal O Século, de Lisboa, comunica que os aviões naciona
listas deixaram cair sôbre a capital da Espanha um manifesto redi
gido nos seguintes termos:

«Cntóllcosl O sumo pon!ifici" roman bem diz, especialm-n
I·�, a todos 14lh e' que assurmre-n a espinho a tarcla de delender os

direitos e a honra de D'.�us e da RelIgIão, ;::lt>rguiltamo-Vo& se a na

tureza humana é c. mpative] com homens yue atentam contra ela,
duma fórma que jsmai- se poderia ter conc-bido, M.Iicianosl Ar- i

rancamo-vos dos v .ssos lugares, deixando em abandono vossa fam-I
lia, para que sirvas d,� carne ao canhão do fronl, atentando contra a

VOS;')8 própna at . ,�n [ua.ito os pn vilegiados madrilenhos escor.

dernse em c,q",d ; b 'o apetrechados ,� nos posto, da retaguarda.
M h\..,ano�! ,V\ .... d,J .» ".li nt,,!»

•

8$ maaores

de

TOLEDO, 23-Debaixo de um intensissimo fogo de ar

ilharia, foi desmoronada, hoje, a última torre de Alcazar,

'Lenha a domicilio

� ...

�

a ! s'etor d·�
a v -:';

-

.{�::4

As Serrarias Serratines, Arno Brincas e Garcia s

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficie l

eia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Len ha,
.

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

preço único de

Vi RS. 10$000 A

o general
.

J empelcy escreve
-

no Daily Telegrupli
que todas as aldeias do distrito onde se realiza.n as m I

nobras tomaram aspecto festivo, decoradas com numero

sas bandeiras.
A população resvl veu fazer férias e se coloca n:B

estradas para saudar as forças e apreciar a passagem do
Fuehrer.

.

Esta r.itida prova do (r6u1h,) que o pUVl) alemão tem.

do seu exército.
O correSpOTldl'nte declara que as tropas alemães ain

da que um pouco fatigadas pelas longas marchas déram
provas de maravilhosa disciplina, sendo muito bom o seu

BURGOS, 3-Noticias oficiais informam que no' st!tor de estado de espirito.
Huesca as tropa� do general Mola quebraram o cêrco e tomaram a LOND��E':), 23 - A imprensa inglêsa dedica artigos O cor:respondente em Berlim do The Times diz que
iniciativa do ataque, tendo sido o inimigo, em seguida, rehaçado ás mano r 'S de outono do exército alemão, as quais fo- se tr�ta das maiores manobras realizadas desde 1914. As
nas suas posições, e que a frente do Cõombate já se encontra a 15 ram iniciada8 Ô te.�1 com a presença do sr. Adolf Hitler, relações entre as tropas e a população mosttam claramen-
quilomt t os da cidade. no di�trito de Bal nauhelm. te que o povo alemão considera uma honra servir nas

Mais ao sul, no setor de Teruel, os legalistas ataca am Varios Jornais designaram correspondentes militares fileiras e uma infelicidade quando alguem disso é impe·
llma guarda avançada dos rebelde" Estes, depois de um combate. aceitando o convite do govêrno do Reich. dido.

iE li \, -. l.) ! I . S çau dI! radio desta CI ;ddê 10-

(,j'kU, cnt-.u j I as ['''jJ;i' rebeldes em operações na frente nor

. sob o çn'llaJ!do do g"'lI; ral Mula, prosseguem no avanço sobre
Udbáo.

A m sn a estação comunica que na mi Irugada passada tra-

,-: �i .'! T, ll;,d'J u-na violenti-sima luta entre uma co-

; � uma força legalista, sendo que e .ta deixou no carn-

.(d lia Le rc il de 80 mortos e grande numero de feridos. O,
,tV(}lucl()ni:i,ll)� [izeram 20 prisioneiros, assim como apreenderam co

FtO I) material d � guerra.
Informações recebid8s de Cartagena confirmam o desem-

G ,r .JU'_. i13gu,... !e pi.rto, ha 10 dias, de 33 aviadores Lrussos que
,jera" H1cüq" ua-se á aViação governista.

Di10S ti vi"dGre3, segundo �s mesmas noticias,;;; eguiram via
(�,;" ,.,·.1 '11 i ld, v.'A!dos com o tradicioilal traje azul da milicla

.

': l.),.\

A di .tínta freguezia será atendida com amai Jr
presteza pelos telefones.

1341--1300-1088
FLORIANOPoLIS St\NTA CAT/\RINI\

Ao

DOR,? RESFRIADOS?

Q-,U- --

--_ I N A
N 'Ã O C E P • w\ll � O C O R A,.Q Ã O

'·'·._'>:.\I>
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A GAZETA-Plorianopotls

.), �

.���.GO�. e------

�
fftentoe bem

---------------------------�--.--------�

Forrnldaveís sorteios proprlos, trel vezel
por semana, todas as ngun
das, ler1i�s e lextas-h�ira8,

" _I.. • _�

•
•

I AgencBa Moderi1a d� PU- �
,

blicações, COlll séde em São Paulo,
r'

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta 'p,atente n, 112

Extração com globos do crlstal.

A ma x. & I '('I� dSli. " honestidade, pOil, as ser

tal�:J JãiJ prela",nc8adol pelo povo.

__ _ --:A__ ...........__�� ._"
. �� __.w_�, ___

.... _ ..

,\ ( -=:1 A,'
" Ji'"\,' t').?. � �'tr_� i

'( J'

�t� /Ir, �'�".",,,"�' P.. "

G

/'ei ra tt n seu escnp-

" r'

I. -u, \)

I n, fi). t hJ' f' 1277.-

I Caix t Postal, 110.
,----_._---

/Df. f'edr� ds ff,�l!ra ;errol
I

Advogado
Pl'd Trajano, rr 1 sobrado

I Telerhone n' 1548 I
I � Dr. Renato=
===Barbosa==

ADVOGADO

•••D�G••�e-------� . , .�CG��O��� Rua Trajano, 2 (sob.)'
•

.

'
.

' '

� I
Fone 1325-Ater,je cha-

I �O����_"�:.!!���a d�'a�ía"! I DrmadOS
para o ilterior.

� - - -- -

'óc:} Adrebal R.

; FUNDAOA EM 1870 f:: da Siiva

! Seguros Terrestes e Maritimos " J\dvogado
Ui' f;� �ua Com, Mafra, lO (sob.
� Jnconfestavelmente a PRIMEIRA dr..> Bras � Fones 1631 � 1290

�
'_>_> .'tAL REALlZn
RESERVAS MÁIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVElS \.' ", li,,"
RESPONSABiLIDADES ASSUM iDAS EM '1935
SINISTROS PAGOS EM_j 1935

9.000:000$000
.000:000$000
.792:553$358

14.161 :966$549
2.7) 7.044:063$157

4.280:652$970 )r-t,., .....
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• Escritórios enl lagun'a e Ifajaí
· �
!-W Sub-Agentes 'em Blumenau p l_r-f!"e� �

�'� I,�,.;;, les! Sub-Aiatl; ·t:3� e R6gui!dores de Av!t'!aailettl[ �tü,dtll �OS�f.1; ta <.

I �i r.:@ �ra8U, fl@ Ur'�ijfj&í e rit,S prkcipaís príi.ças 6sirangeirf1is.
I

�.gente5 e.H �iurlanopolls:.

Campos Lobo & Cía.

(Curso de espf:c,aJizaç8o (m
molestias de senhoras)

L\tende na Maternidade
aré ás 8 112 da manhã
f' ri 4(1��_1�. (f)r'c:'!' "'or:(

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senh(lras e

Molestias de crianças
�!fetor da Maternidade'
Medico do Hospital

_,
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ex'� cre ,a c mies o C''lOSP]
tal de Nü-nberg, (Professm

I Indórg
Eurkhardt e Professor
Erwin Kreuler)

Espeeil!ii!G�a em cirurgia
ti tI" s,1

alta cirurgia, ginaecologia, (do·
enças C;lS senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações _

de plastica
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F'lllaes e'm." Blurnenau ..Joir"1vrilie 8;30 Francisco Laguna ages .�I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul
-

�
Secça6 ,:is Secção de Secç�o de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ra- .iara lerno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões - Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeuo.,
Roupas feitas c janel1as, tinta Machnarios em geral para a lavoura: c rdos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences ti-a\.ks, cultivadores, n.cinhc etc.
Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas I ocornoveis, Motores de espiosão, IViotc!f.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- eléctricos
3abonetes,e .Periamarias ' res Material em geral l-'ara ransmis-" ":S' r:c I

\Icolchdados e Colchas ,-'

Louça' sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t::ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas oara todos os fins Autornoveis e, Caminhões FORO F -ças, .cces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e ,harmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Dcpositaríos dos afamados Conservas nacional e cxtrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GI GDYER

� Charutos cDANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

. � Ernprez.a Nacional �e l�av�g99âo. "Hoepc�e':--vapor:es "Carl Hóep�ke" 'Anna' e Max," �
� Fabrica de Pontas "Rlte, rVlaris" - Fabrica de Gelo "Rita Mf��íia" - Estaleiro Ar",3taca" �� .,' . �
.NlP.6.VAV�V���������t�����������������������Zt&i,��I������-��� .I!.�2��O

Joinvile-Xavicr Schenk
Lages-Hoss8naÍl Neves
Laguna-for... Il�CO Chagas Ma

eh",:...
Mafra -PC,-.IIJ:ii,) Claudio

Execut- analises para eluci-
Nova Tn; .. lL ' ,'10 José Arche

dação de diagnosticos
Orleans -�:'''!.I'' :Jato"
Porto lJnilo'-- Herrr,inio Miles

- Rio do Sul--:\ristides Melo
DesPja conceita O São José-J(J�t Co�'a Vaz
seu rádiO? Procur� o

8. Francisw-GuaT1cy GoerreBe.
? f\..i, 5�?Joaqub. ;nilo Jalma

r'.)�nl\ Li. Ü'- ",LH, "i:J , l ,II, l � li. LO, que s'çrá t . TIJucas--·(h�c.lld {amos

....�.���*-------_·_--�------���.��G��. -----__--'-__ namente satisfeito.
p e-l Tubarão-J<Jé&'iU1 fuaço

CONSLJLTORIO···Rua Tra
ano N. lEI- das lO ás 12 e

das 15 as i 6 112 horas.

TELEF. 1.285
\

RESIDENCJA- Rua Este-I
LI

ves Junior N. 26

II1ELEf. 1.131

Chefe. do Laboratorío da
Diretoria de Higiene do

Estado.

Dr.TArtur Pereira
"e Oliveira

Clínica mér.hca de crian
ças e adultos

Consultas diariammte das
4 horas em diante

Consultorio: Rua João
Pinto Ir 13

FONE-1595
Rr. idência: Rua Visconà

de Ouro Pretu n' 57

FCNE-1524
LABOf(ATORIO �[JE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVIRA'

Curso de esrfciahzaçào em

Bactroriologia no L.D. de
Saude Pú�;lica do Rio de

Janeiro

Redator.Secretarlo:

Oslyn Costa

Colaboração

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Não "erá devolvido o oTit;inal
! publicado Ctu não.

O conueito expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso IJOT parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRt: 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO ,$300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Callado.

Redaçio, Admnlltraçio
e Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 55
Fone, 1.656

Agentes--correspondentel
I-'orto Alegre - Dr. AplonÍ"

Bottini
Curitiba-Petrarca Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis--ArnibaÍ Pae;;
L\ngelina- Armamln Schmidt
D' r

H'ulguas3u-- eItor' '1)05
Biumenau- fAartimano Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-P-:::dro Torres
Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Alves

Caminha

f
.�
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A GAZETA-Florianupolis, 24�9-1936 1'!;/ ,',; 5

A bembDidd�.· ,da)�������������.IA_
prorroga- A trag��iaq no Sens��ionai:',

PF�EMIOS MENSAIS IÇ.�D dos Ira- municipal ' diligencias
UMA CASA- PARA VOCÊ Ibalho;;legis- o violinista dR�O.P�21�_���ste:�,���ca

lafavas Sarcineli era que telegrafamos realiz a .. ,' � -

perigoso caf- gencias co isid.radas as mil':" ,"

ten sacionais, em consequencias da
declarações de Jaime Stua \ D,

RIO,' 22, _ Uma nota I Afirma-se que a prisão do
sensacional da reportagem m:sm� servirá pa�a esclarecer o

revela a verdadeira perso- misteno resaparecimento de El
nalidade de Sarcineli, J vio- vira Copelo Calonro, vulgo 'Ga
linista assassinado pelo sr. rota", tida com esposa d,; Abc
Ivan' Pessôa, to Fernand s, secretano do par-

Sareineli era um perigoso tido comunista do B!asil.

caften que explorava lima SERRARIA DELAMBERT
mulher de nome Suzana
desde a sua mocidade extor- Custa 12$000 a carrada,nars,
quindo da vitima uma verda- porém, rende muito mais.

,

"

O sr. Getulio Vargas enten- deira fortuna. FO ne 1100.de que o mal se deve cortar rela Como Suzana se encon-raiz, não desejando qualquer agi- R fi ttrava envelhecida. Sarcineli e ores atação antes de janeiro no que se

refere á sucessão presidencial. O voltou suas vistas para Eu-i mente e airidice Pessôa, vendo nela a
•

Cerreio da �tanhã diz que o
sua futura vitima. fabel-

-

aPro)'éto de prorrogação 'da sessão IZ�çaj

•
Daí a. atuação do sr. Ivan .

�

legi-lativa será mctivo de nova di- lI..T t
.

t dFessõa, que fôra prevenido I

I' o �no se. vem ?rnlln � o

vergencla.
por amigos, procurou o uni- cesm:dldo cmdad.o e a merecida

E h co meio de salvar a esposa ate�çao dos P�lIh.stali par� com
m Omena-do perigo que a ameaçava.

os problemas VItaIS do paIS, ex-

" gem á A Ie- Ficou provado que Eundice

I
te�slvOs, a tod?s .0'1; setores das

, não prevaricava. exgencras nacionats.

manha
" I Assim. organizou-se na eepi-

.

RIO, 22 _ p.. sra. Gabúla Sez.ões, MaJaTld. MaleItas? tal paulista, bandeiras inteletuais
Benzazoni Lege aceitou o convi-

Pliula. Medefros I ql e percorrendo S. Paulo e os

te da diretoria do Flamengo, para E t dus lindeiros. fomenta, pa-

organisar um programa de arte, Moj;ca visitará a r o carnente, o rellorestamecto.
para testemunhar á Alemanha o ,Ue Idade Mar-av-lho- �,I\ pugnando, tambem, pelaalfabe,
modo cavalheiresco com que aco- sa'" tizaçêo dos brasileiros.
Jheu oa seus atléta» Nes�a missão altamente útil á

f�' tarde, sab. d. o programa RJO, 22 - O tenor me- nacionalidade muito se têm des-
sera irradiado dir t .mente para a xícano José Mojica virá no tiguido a ilustre deputada ban
Alemanha. próximo mês de outubro á dliréln'e d. Chiquinha Rodrigues.

America do Sul. Mojica, em A seguir transcrevemos um

VerJd�-se uma bem mon!ad.a transito para Buenos Aires. d�spa,. ho t-legraíico que nos en
ALFA,I�TAR}A DO d�tn· permanecerá oito dias no V)0l) aquela destacada patricia.
to de Jo�o Pesso� (EstreIto). Rio, quando terá ocasião de "Gazeta. Fpolis. A Bandei·

Melhores informações nesta re- realizar alguns esp etaculos r� Pa -lista de' Alfabetização vi
dação. teatraís cantando tambem sitan ío a cidade Juiz fie Fóra,

no radio. a convire do grand,e Coleg;oDr. M igue II ' Grambery, plantará, no dia da
Bt::>a b e I ;f A NATUREZA, em repor- chegada naquela localidade mon°

tagens inéditas. _de �açadas ._na I tanhf'za uma palmeira, que será
�e!va e expedlçoes as reglOes o sín bolo da amizade entre a

me�ploradas do. mun·Jo \.:0:11 �eus mocidade paulista e mineira. A
pengos,. seus bIchos e cunoslda- visita da bandeira ao Estado de

des, é revelada "em lV1inas Gerais representa a satis-

Va�os. Ler! fação do grande ansêio desta en-
a n",va revIsta edita 1a pela S. tídade que, profundamente brasi.
A. A �TOITE, do Ro de ja-Ileira, deseja extender-se a todo
neiro. Publica-se ás quinta -fei-I o te�ritorio nacional. Chiquinha
raso Preço: 700 RodriO'ues'.

:.:.......íiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii�iiiiõiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii_!, �•••••�-----GGO
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�_�_�_�
� vvv�.;

! M u tua I i s m ,0 !
� .
a o
I. O bom Mutualismo; em que assentam no mundo moderno as •

m�iore� organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu- •
mllhaçao, o que a luta em sociedade lhe recusa - êsse é a
base e a razão do grande exito e populaddade d� «CREDITO
Mu_rUn �REDIAL». Tenha V. S., por consegueite, em me-
mOrIa e dIga alto p::>r toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados f A CREDITO MU-
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CRE-
DITO MUTUO PREDIAL

protege as classes pobres!

V,��el!:::-d�� II
dos Limões uma exce Iknte prupriedade com .1

I' <::as de ruiden"ia; UJ11a ca

sa com negocio, fôrno de

padaria e demais utens lles'lEstt:'nso terren() COlHei do
bôa agua, pastaK'm, pIan-1
taçõe�, chácaras, e abun-!

� dantes terras para lavoura. ITuclo per preço de ocasião.
O m(,tivo da venda é ter 1

() propríeta�'lo de ausentar�se. �lIiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiii""
lnformaçóes com o sr. JO'Ivino Marciano Carro-o, no,

distrito 10 Saco dos Limões. ������������������������"

\
lima venda possuindo va-I

riado e abundante stock, Isita á rua Spivak, no distrito

ftJoão Pessôa". Estreito.
O interess::1do áeverá se

entender com o proprieta
ri,) do Café "São Pedro", á
rua Felipe Schmidt.

Cobrança feita por ,:gentis senhorinhas. Fiscalizado �
�:'

","·'0".U'R'O lfI"I'IIIII.�ETOVENDE--SE pelo govêrno g_q, �stado. �
.. .-� N. 13.

a casa sita á rua VITOR Não deixem de ir (!o Vi!;pora Imperial país, nele D •MEIRELES n. 15, com encontrareis grandés, vantagens, confôrto, honetis- • •
bôas acom')dações para pe I dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará = •
qu'n� f�n:ilia.,", ,". II

,,' ,lt0s d� Farmacia Popular, á Praça 15 I HabiUte�se! Insereva-s e ! I
II (L l"",vembro OR' •

'u' �n.U")L.í"4, Ih.) Lare,v l3 UI::
I

..
�rM. �� • •

Mruon.7. �������iiiii�i������ ••��.�•• �����-•••-'�����

•••�

HELL AND TRUNDER

PEACE CUP

3 ou 4 rodelas de abacax
. maduro, 2 duzias de morangos
bem limpos, junte-se a isso um

. "

pouco oe assucar e agua, coa- se e

I assa-se para um jarro grande,
l r ntenco um pedaço de gêlo.
Arresc, nta-se um calicc de ma

p'(hmo de Zaza uma garrafa de
clicmpagne e um syphon, Oeco-

V lar com pedacinhos de abacr.xi e
alguns morangos.

113 de aguardente de cana,

1[4 de Ferl'let Branca, 114 de
H:CO de limão. 1 jato de Oral1ge
li,dler, 1 pitaria de cravo da
) "dia, moido. Gslo, Cayenna,

"

COCK·TAILS
BRA:'JDY DAISY

Num copo de bar. 1 colher
de gêlCl relado, e suco de 1 la- i

ranja, I colher de sopa de xaro

pe de assucar e 1 cal ce de co

gna,:, mexa. passe para um copo
de pé alto e acabe de encl er
cem syphon.

MORNTNG GLORY
DAISY

Gêlo no shaker; 1 clara de.
r.vo, suco de 112 limão, 1 co

Ih-r d, chá de xarope SImples,
112 dése de gin. Silva em copo
de Bordeaux.

RHUMDAISY

Dissolva no shaker um pc uco
de assucar com agua, adicione
se gêlo, suco de 112 limão, 1
r alice de Chartreu5e amrlffln f'

112 dóse de Ihum, mexa bem
e paSSt pura um cope a'tc. J ca

be..de encher com sn hon ou : O·

da. Ornamente com fatias e I- e

dacinho8 de frutas.

PALM BEACH IGêlo, 214 de gin. 114 de ver ..

lTIouth Itáhb110, 1 i4 de de grappt.1
fru;t (su�o), OinGlfl'lentar com cis-I
0\ clt laranja ou lirliào. I

I lance lJ(! blttef; I cereja I- a·

ra nrnamentar,

Vende-se

....

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
.l.\.ua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

O PRESIDENTE DA RE
PUBLICA NÃO ENCA
RA COM SIMPATIA A

MEDIDA

RIO. 22 - Informa-se que
o sr. Getulio Vargas não vê com

bons olhos a prorrogação do;
trabalhos legislativos. não obstan
te saber-se' que se cogita da vo

tação de. cr digos e até mesmo

de algumas emendas constitucio-

•

COOPER >\ÇAO - ECONOMIA -- CAPITALIZAÇÃO

•

Novo plano proletario da

"Carteira Previsara da
Lar"

Autorizada e legalizaaa pelo 6ovêrno Peaeral. ae ccõrüo com
o Der:. 24.503, ae 1934 (rarta Patente n. 9)

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (último

"
s
sabado de cada mês)

Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Mensalídades
11$000 para um� casa de 5:000$000
22$000 » ,. » ,. 10;000$000
44$000 lo) ,. ,. ,. 20:000$000
55$000 » ,. ,. » 25:000$OUO

,Quando Oi) prestamistas não sejam sorteados I
•
a Cepitalização

,é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente, depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLAl'IO, O CAPITAL NUNCA PHE-
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Pa!�ta &. �����.
,

_�EiiiiiiiiDiiiiiiiiIFiiiiiiiiICiiiiiiiiIiiiiOiiiiiiiiiLiiiiiiA�F'_OR"';:i;:.�iõiiiiiiii ;;'_iiiiiiõiii�':�ANOPOLIS II
�

Riscos para Bordados e

Pintu ras • qualql1er desenho. panos de

qualquer tamanh0 e côr, ampiiações, todos e quaes-
4Utr trabalhos da artt. - Atendem-se pedidos de_
qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

Alô 1. .. Alô I ... Florlanopólis
Brevememe será inaugurado nesta praça, ane

xo ao fiilhar Clube, um grar.de centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Florianorolis.

Rua

,

A

Felipe Schmidt

Casa de Diversões
Familiares

Vispq;ra Imperial
.- ,: tl''-

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

.".' CAPITAIS

,.' .

CUNICA GERAL, . '

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 1 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com heira marcada
Consult.-R. joão Pinto. 13

1 �Ipfonf'. 1595

Todcs, ,pc�is, devem cooperar pa.�a o
bem de todos

Faça a sua inscriçao hoje mesmo1$000 apenas para cada, sorteio,
---------0-----__

V. S. nao deV.e vacilar um só insta�te!
RUA V,ISOONDE DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ir u-se

"

o acido clori-

Irradiação de drico e o seu

R Papál digestivo -Para Itajai seguiu. ,Bnte
Oma acompanhado de SUl exma. es,

sa, o sr. Albano Souza, do
A EstAção de Rnma 2. R.O. O acido cloridricu é, por cer- -nercio desta praça.
2- 4 k 1 J 8 J O

.

d ' to, illdispensavel no tratament(, V· . A

dm. )" c. , Ufa iar-'.l, - lajou, ontem, c:">m esf
h· , 20 20 h

. :Ja hipo-acidez isto é, da insuL- á S F' Ab0Je, as , oras, o segUlnk: ão raUClSCO, o !Ir. elar
Anúncio em italiano, espa-

<:ienle secreção acida do esbma -

';drkrato.
h, I go. Como se sabe, estas dispe- S' I

. ,

no. - egulU para talai a ex

Marcha Real e Giovinezza. ps!as slio muito comuns e se ma- sra. Angelica Lima, consorte
Noticiário em italiano. mle��am por peso co estomago. "r. I' tenente José d � Sou
Concerto da Banda da P. lassldão, excesso de gases, aZIa Lima, Delegado EspecIal dilqu

Guarda de Confins. de fermemação, desordens estas municipio.
Conferencia do Gf. UH. que deslparecem, pOf encanto, --Em onibus da A'Jto Vi

AC�lil1e Marone sobre tema: I
com ? uso de algumas �Btas .de�- ção Catarinense :.eguiram para

«Sumos da terra, dadivas do t:! aCido. D�da a �u� forma hqUl- nort � do Estado: Rena�e Sete
sol.» da e ce!tos mconv:n�entes no lo- berg, sargento Pedro Bruno,�M

Canções e melodias executadas cante a. sua �d.mlOlstração, mUI" ria L'Jis8 Lima, Jacó Kurta, M
per Isa Spadavecchia. tos pl\Clentes. ae'xam de tratar-se llOel Oliveira e senhora, Luiza

Noticiario em espanhól e por- por este melo
•.. Acaba de ser Sada e sargento Luís Otero.

tuguês. sanada. esta dlflculdade c�� o Para Laguna, em ombus '(

Marcha Real e &iovmezza. apa.reclmel}t� dos compnmldos mesma Empresa, seguiram: AI
ACldol-PepslOa da C,,�a Bayer, tonio Dias Franclst;O V J-Serrarl'a Delamoert d

.

'l'd d d
' o 6ass

e ,es�aoll a e constante, o�agem Mariano Mazurco e Gregor'exata e de absoluta comodldade, Couto.
não só relativam�nte ao seu trallS

porte como ao seu uso.

As pessBas qu = sofrem de per
turbações gastricas por falta de
acido cloridric:> encontram neste

medicamento um recurso terapêuti
co inigualavd.

•

Iga das ações
--------------_:;;;:-";;;z.,=c;..c..'-------

GENEBRA, 23 -- Em virtude de ter sido re
cor+ie.otcto o direito da A.bissinia r:>articipar" do
tra-balhos da Liga das Nações a Italia, re'tirou'

definitivo, dêsse lrisstltxrt.o.se, em
-�--

L. I AA GAZETA Nossa Vida
---- ,._-- -

·-1
�-��A���V��o�"�'�z����c�.��o�'

-

p o v o
.

ANlv�::::o�ernarzdes
I FLORI \NOPOLlS, Quinta feira. 24 iE: Setembro de t 933 Festeja na data de hoje, a p,Aa ISS IN IA ?' -

sag'�m do seu aniversario natali

Instituto dos DO ESTRANJEIRO land�;tiF�!�nde::�r:ft:efun���n�
l}omerc ia .

do Banco Nacional do c- imerc

• "1111 Misteríosa� tentativas de envenenamento causaram f -,rte m filial desta capital.
r,1as emoção entre a população da cidade de Lchtnfelz, quasi adqui- O distinto aniversariante, p

rin Io um caráter de pânico. No curso da semana passada, a seu cavalheirismo e fino tra

C· G' policia conseguiu descobrir cinco casos em que varies habitantes gôsa de geral estima entre n
omumca-nos a erencia, nes- �.. . '.

d I d
t 't I d I t't t d C· de Wemsmam tinham recebido pequenos pacotes envia os pe o cor- sen o. por esta razão, muito
a cap. a , os ns I u o os 0-

d d h' Imerciarios: '
r-'o, contendo cigarros e bonbons com pequena percentagem e menagea. o, oje, pe os seus c

«Atendendo a que o exáto co- estriquinina. I gas earmgos.

heci "'d" d L f" . .

d b b .J

I
A Gazeta felicita-o.

n eCI nento a ,sene e f'cêne ICIO· lia" ExplodIU hoje .e manhã uma 0'"0 a no mercaoo ara'

que o INSTITUTO DOS CO- be de verduras que se acredita ter sido o sinal de inicio para a Faz anos hoje o sr. JoaquMERCIARIOS está em condi- greve geral. Trê3 at abes foram mortos e quatro ficaram feridos. Lucio, ch-Ie das oficinas da
ções de prodigalisar a todos os co- Em Tlherias, um relojoeiro judeu, que eslava desaparecido desd, prensa Oficial.
merciarios que pódem e devem domingo, foi encontrado hoje assassinado,
nêle inscrever-se como associados, , . . .' ...

t I a di sid d d t 't' _ "II" As ultimas estattsticas oficiais acusam um novo aumen-
a a g'1 1) 1O�1 a e es a men o

'd
. . .

d
.

f
.

Iria in;titui�ão, que bem só a po- �') R .n�mero e estranjeiros que têem resi encia ixa na capita
derão sentir, com a v-rda- o eicn,

d
.

d'd' Enquanto em J 934 o nú neto total era de 99.966, em
eua concepcão e prevI encla

. , . . .

social, na su; e�poIgante . ma�i- :flOs do
aOoo pas1sado numero d� e.tranjeiros residentes na Alemanha

Iestação de altruismo e solidarie- era de I 5.84 '

dade humana, os que a ela se err r "u" A administração dos correios d(! Reich, acendendo ao

contra rem mais intimamente liga- pedido da admistração dos cor-ei JS da E�pallha, suspendeu a re

dos, a Oerencia do Instituto de messa de corres ondencia postal entre ambos os países.
Aposentadoria e Pensões dos Co
merciarios

'

tórna público que, com

prazer, se encontra inteiramente
á disposição de to.rk o associado
interessado na elucidação precisa
á nobilitante função que este lnsNumerosos representantes extranjeiros junto á Liga das Na-
tituto de previdencia, na projeções são de opinião que a França poderia resolver a crise.

________________ ção de sua modelar organização.
desemp�nha, efetivando, em paI·
Pável realidade, o ampáro ao in·
valido, á velhice á viuva, ao orfão
e á gestante.

Obra de profunda significação
501'.ial e economica, veio o Ir,s'

,

tituto dos Comerciarios assegurar
a estabilidade e a tranquilidade
de um milhão de brasileiros e em

con:;equencia, àe outras tantos la
res.

Na trajetoria de se'J e1.:vado
designio, cabe ao Instituto dos
Comerciarios,por seus orgãos re-

BAILE DO 10. ANIVERSARIO presentat:vos, o esclarecer, com

., dare?a, aos seus associados, tu-
a �eahzar-se em a nOIte de J O do Outubro �e 1936, _nos do que disser respeito ás suas
saloes da �ONCIEpADE I?OS. A \ Ií{ADORE� (SCHUE- verdadeiras finalidades.
TZENVERdl ) a rua Jose VeIga. Os benefcios íregulamentares,

ORLANDO FERNANDES instituidos em igualdade de direi�
tos ás clemais classes já ampar'l-

SECRETA'RIO
'

das, de ha muito, por orgãos si·
------ milare$ da as:sistencia social, não

Asosciaçãa Irmão sofrem os seus beneficiarios qua-

JOaquim esquer restrinções de direit.:>s.
Eis, consequentement€, o ser

regulamentar a disp<Jsição legal
que, enquanto um pensIOnIsta
eoteja no exercicio de "ocupa"

De ordem da Dirr.toria de�ta Associação, convido a todos ção" remunerada, daverá ficar,
os srs. socios para a sessão de Asst!mbléia Geral, a realizar-se, então, �m suspenso ,) pagamento
quinta-feira, 24 do corrente} ás I 7 horas, na séde social (Edifi- da quota-parle de pensão que lhe
cio do Asílo de Mendicidade) á rua José Veigas, para a eleição couber (EX-VI Art' 16 do Decr.
do cargo de pre�idente vago com o faIe-:imento do saudoso conso- 24.273). Tal disposiçãO expres
cio João Caldeira de Andrada. sa, não quer dizer, em absoluto,

Outrosim comunico aos srs. socios que, se decorrente des- que não assista a qualquer bene
sa eleição se verifi.:ar Qut as vagas na Diretoria serão preen,:hidas ficiario o direito legal do recebi·

pela mesma Assembléia. mento da pensão, pelo fáto de
SecretarÍa da L\.ssociação "Irmão Joaquim", em Floriano- auferi{ r('ndas em administração

polis, 2 J de setembro de 1936. de quaellqu r bens ptoprios.
O 10. Secretário Assim, t"mos perfeitamente,
Roberto Moritz escltrecida essa interpretação re-

IT
ou

PARIS, 23 -- A imprensa matutina discute em todos os

s us detalhes a nova tensão da situação politica provocada pela
presença da delegação da Abissínia e do Negus em Genebra.

05 jornais constatam q'Je li luta entre as grand s potencias,
que désejam facilitar a volta da !talia para a Sociedade das Nações
e as pt!quenas potencias que defendem energicamente os principies do
Convenent da Liga, terminou em sua primeira fáse com uma vitória
para as últimas.

Le Matin es: r eve, por exemplo, que as deliberações come

çaram numa agitação geral,
No caso em que a delegação abissinia não seja excluida, a'

ltalia voltaria inevitavelmente as costas á Genebra, o que teria re

percussões sôbre os preparativos da conferencia das potencias do
Oeste e sôbre o futuro daordem europeia.

L'Excelsiot é de opinião que a chegada do Negus teve
sómente o efeito de aumentar a tensão que rema em Uen:!bra.

Le [ournal diz que CM Genebra prevalece grande nervo

sismo em vista do Negus vir tratar novamente do espinhoso proble
ma abissínio.

O enviado epecial d) Petit Parisien acentúa a atmos
féra de inquietação que reinou na abertura da assembléia, dizendo
que os corredores do palacio de Genebra parecem os de um par
lamento em véspera de crise governamental.

O orgão dos sindicatos marxistas Le Popu/aire diz que
Genebra está a braços com o dificil problema etiope e não sabe
como se desembaraçar dêle.

Durante as conversações em Ge!lebra numerosos politicos ti
veram a Impressão que a politica francêsa e ta Ia como que parali-
sada.

.

::nZEm nNOS HOJE

a ex-na. sra. Carmen Ho
mann Nah 1S, viuva do sauJ
poeta Nicolau N. Nahas;

a exrna, sra. d. Mdria Oté.
Mdquiade5 Ulisséa, esposa do
Remi Ulisséa;

o Jovem Herdio Alexan:
Luz.

OUTROS PA�TEm

Sessão de Assembléia Geral

"u" Um carregamento d � ouro no valor de 280.000.000
de francos foi transportado &� Paris pua N )va York, ôntem >I

bordo do vapor Georgia. O total do ouro transportado para
NO\'a York desde sexta-feira última sobe aproximadamente a um

bilhão de francos.

Teodoro Ferrart

Com destino a S. Paulo, v

lOU, ôntern, acompanhado de s

exma. consórte d. N -rrna Fer
ri, o sr . Teodoro Ferrari, p
prietario da Confeitai ia Chiq
nho.

ASSEMBE'IA GERAL ORDINARIA

As farinhas

"CrUZeirO", Surpresa" e "Bôa Vista"
do MOINHO j0INVILLE, pelos cuidadus disp\!nsados á
sua elaboração, na qual entra TI sómente trigos t!scolhido�,
devem ser ?s preferidas.

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

: ebidas Nacion lis e ExtrJIl-1 O Fermento MedeIros é o pre-
geras só NO f�r;do, porque é fermento de qua-
CAFE' .JAVA lidade.

Praça 15 de Novembro
Antanio Paschoal

José Elias
Com df'stino a São Pau

onde foi adquir;r stock pilra
sua casa comercial O Parai
seguiu ôntem o sr. José Elias.

Lira Tanis Clube
nopolis

Floria-

De ordem dú sr. Presidente, convido os srs. só
cios dlste clube plra assistirem á

que se realizará DOMINGO, 27 de Setembro, ás 10 ho
ras da manhã, na séde da S. 8. CAIXA DOS Ef,IPRE
GADOS DO COMEr�CIO, á rua Felipe Schmidt; no. 8

Da mesma fórma, convido os srs. sacias e exmas.
famílias para comparecerem ao grandioso

Dep. Rogerio Vieira
Viajou hoje, para Laguna

sr. Rogerio Vieira, deputlldo
Assembléia do Estado.

, Custa 12$000 a carrada,
porém, renJe mllito malS.

FONE 1·100
Olivío .fJ.morim

ENfERmQ

6ulamentar, que nos pareceu útil,
na oportunidadt-, em proveito de
todos aqut!e; a quem a lei veiu

assegurar direiíos».

Está enfermo, guardando o Je
to, o sr. Olicio Januario de Am:
rim, ilustre PrefeitQ Municipal.

i :.{::,
:I!'> ;'.
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