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Poderoso blóco politico encabeçado p'or
--=---------,--------------- --------�._--------

liS�O�3S-F�n::e��s��: EC(_;S o artigo do jornal da Noite, de Porto Alegre, intitula
co «Frente Unica pela Republica-, dizendo que o Rio
Crande do Sul e São Paulo já escolheram lagar na van

guarda que lhes compete.
.

O vigoroso artigo do vespertino portoalegt ense es·

tá sendo encarado como uma das mais significativas pro
vas de que o poderoso bloco politico que se esboça é
encabecado pelos dois Estados.

UM GRITO DE BOiV\
. SENSO

parece cladlinhar para rápida Sg�Uç� �J
RIO, 23 - Foi a seguinte a ral, por entender eu que era uma

r mino T oreli, presidente em exer

carta enviada, ôntern, pelo H. questão a ser decidiria entre a di- cicio, do Partido Lib�rtélddr.
Ontem, o sr. Antunes Maciel recebeu um telegra- "({ir j li�ltO de. I Darcí Azambuja ao sr. Maurioio reção da Frente U'nica e

..
os seus

ma do general Flôres da Cnuha dando-lhe "illstrLl�ão de se-·
l!, Cardoso: representantes no Secretariado. mo, 23-Em virtude d) Co-

guir para São Paulo imediatamente e conterencrar com o p1"0�nO'�O� I, "Porto Alegre, 23 de outu- Crente de ter, assim, esclarecido missão Diretora do Partido Re-
H. Armando de Sales. Agora, o sr. Sampaio Corrêa, Foi nomeado Cesar PereITa oro de 1936 êsse ponto, quero mais uma vez publicano LIberal ter. proposto amembro destacado das oposições coligadas, tambem segu'u

.pôra exercer o cargo de adjunto Exmo. sr. Mamicio Cardoso, assegurar a v. ex. a minha maior inclusão de mais uma clausula [13
para a Paulicéia. levando delicada incurnbencia junto ao do Promotor Publico da cornar- DD. presidente da Comissão Cen- consideração e distinto apreço. ata de 17 de janeiro (<<["'ra a

governador bandeirante.
. ca de ltajal. trai do Partido Republicano Rio (a) Oarcí Azambuja. continuação do modus-viv-nci ne-Nos circulas políticos empresta-se grande importan- Grandense, Nos mesmos tenros, o sr.Darcí nhum dos partidos deverá tomarcia a essas viagens, sendo os comentados os mais varia- Licenças Anteciosas saudações. Azambuja respondeu ao sr. Fir- resoluções politicas de caracter ge-dos.

Foram concididos as seguintes Acuso I) recebimento de sua ral sem previa notificação aos de-

licenças: de 45 dias a Rita carta, em resposta á que tive a Senador Vi.., mais partidos»] as direções -los
O pensem"3nto de Pernan-"·!AviJa Malheiros, professora do honra de lhe dirigir, em 21 doi

dai Ramos partidos Libertador e Republic:l'!O
bu c:: O I Curso Propeàeutico da Escola. corrente e na qual v., e�., me resolveram convocar os respec ivos

r
_.

..•••
•

. ela- de Comé-cio do Estado de Sar -I �eç!ara q�e nenhuma duvida te-
. .

diretorios para se pronunciare aRIO, �3 O gove�nador LI!Da Cavalcanti de ! ta Catarina; de 75 dias I na em afumar, em nome da Co- Aniversaria-se na data de 110- sôbre o impasse creado 11) ��c;.�-
rou que dentro de poucos dias ha,,:ra U�l .

grande banque� I a Juli') Cantisano, profes-l missã� �ue presi.d�, qu: os do�s je,. o ilustre conterrâneo sr. ceI. lariado. Ambos os partidos já [te de 150 talheres e� homenag�m ,aO ml�lstro d� !r,a� sor do Curso Proped!:'utico, da I secretanos demissionarios contl-I Vidal Ramos, representante de xaram o dia em que se reunirão:lho, durante o qual ele pronunciara um discurso,
I
e mm o

I Est:cla de Comércio do Estado
I núam a s�r representant�s. da Santa �atarina no Senado da segunda-feira próxima reunir-se-á

O pensamento de Pernambuco no momento atua.
de Santa Catarina; de dois mêses Frente Unica no Secretariado. Republica. a Comissão Executiva do Partido

A� I � U OS de licença 11 Neli Cl\fione, proles- Que, no entanto, em fáce da in" Homem público dos mais des- Republicano Riograndense, reali-
_._�

.

�', .. sora do Grupo Escolar Prof. jo- formação suplementar de que a tacados, o preclaro aniversariante zando-se terça-feira a reunião do
�������;;;������������- sé Arantes, de Camboriú; de Comissão Central do meu parti- tem exercido na politica catari- Diretoria Central do Partido L-

ao d iseurso do governado r sessenta dias de a Ezil- do julgava ne::essario para a con- nen�e as mais altas e honrosas bertador.
da Caldeira de Andrada, pro- tinuação do modus-vivendi, que posições. .----------

pau I i sta fessora do Grupo E"colar Fran- nenhuma deliberação politica de Elevado pela consenso unani- A..
LUGAM-SE quartos. Tra-

S. PAULO, 23 - Damos e definitivo programa politi- cisco Totenilno, de São José. caráter rgeral fôsse tomada por me dos seus conterrâneos duas
os telegramas recebidos pe- co, social e economico para um dos partidos sem prévia noti- rezes ao currul da presidencia titf pelo fone 1436,

r

M' h' Festívidade de N. S. f' domai d idi dlo governador Armando �a o nosso pais. In a impres- reação aos emais, eCI ira con- o nosso Estado, s. excia. dei- D D.m.'" n

les de Oliveira, a proposíto são é que os responsaveis do Rosario vocar sessão p'enaria da Cernis- xou assinalada a sua passagem epill Da��sia
do seu discurso pronJnciado pela vida pública seguem as Deverá realizar- se, amanhã, são Cenhal do Partido Republi- CO'll ind�le leis traços de gt!stõ<:!� L IIza r,�g rrem São josé do Rio Pardo: suas palavras de afirmação na visinha cidade de São José, (II. cano Rio Grandense, bem como em que não faltaram o llmor á
«Todos os meus aplausos brasileira ou seremos indig- tradicional festividade de N. Se- o p:onunciamento do exmo sr. terra catarinens{', a visão larga e

Pelo seu discurso, C�rdeais nos da confiança e esperança nhora do Rosario. dr. A. A. Borges de Medeiro�, dinamic'i do administrador, assim RIO, 24 -

s<:ludações (as.) AntOniO Car- da Nação. Receba o meu pois estava diante de situação como o excessivo zêlo no tratü Convo::ado pelo presidente dv
los ..» ilustre amigo o meu abraço I rmandade do S. S. nova, que envolvia sensivel mu- da cousa púb!ica. bDirtddorio Cf.entdraJ do Partido Li-

de felicitações. (as.) Carlos Sacramento e N S. dança na físlOnomia do modus- Atualmente no Senado Fede- er" or, a 1m e tomar parte ('c l

Lima Cavalcanti, governa- das Dores vivendi. ral, I) ceI. Vidal Ramos, tem
sua reunião plenaria de terça-feí-

dor de Pernambuco.
. sido o propugnador iocansavel e

ra. embarcará para Porto f, f+�Amanhã, ás 11 horas, na Ca- Julgo oportuno e necessano um

jl'ndorml'(1 d
.

t
. am;;lOhã, pelo avião de Cnrreira-

O �ECRE d' M I' d . � ..

d
o os In eresses catan-

d"Baía-O discurso pronun- FELICITAÇOESD:J - te rai , ctropo Itana, proce er-se' escla:eclmento sobre os Int�ltos .a nenst's, merecendo na alta função
a Condor, o deput3do BalistaC'lado "'ar v. excia., ':!m. São TAR!O DA PRES[!?ENCIA á a eleição da ',ova mesa adm;- Comls�ão Central do Partido LI- " Luzardo, vice-pre�idente do r" ..

r
.

S
'

que ocupa os maIS sInceros eJosé do Rio P(\rd�, fOi um DA REPUBL�CA .

nistrativa da lrmand3de do S. . beraL ao assentar aquela dec.isil.o. justos aplausos dos catarinenses.
mo Diretorio e lider da rnin'J ia

grito de bom senso na con- Wo-Acabo de ler na tn- e N. S. das Dores. Não teve ela em mira alterar a
," Gazeta .

d parlamentllf.. O f dI) d' d S- b" d" d
1 assouan o-se as

_.--::---=--_� _fusão brasileira. e esa, tegra o seu Iscurso e ao natureza e os o ]etlvoS o mo us- .

h d CAFE' BOM SO' NOSub-Inspetoria de '

.

d d expressivas omenagens e que se-nacionalismo, democra.cla e José do Rio Pa.rdo e apros- 'i1Vendl", transformando-o e a

-I ra' alvo n d' d h'.

b h'h Sau'de .._)u'bl·lca -

1"
.

o Ia e 0Je,cum- ..JAVAfederação, princlpos �na a· so-me a transmitir-l E;! �In as .- ministratxvo e� po I!ICO� .nem esta- primenta-o, almejando-lhe felici- Praça 15 de N�vembrolaveis da nossa formaçao po- felicitações muito sinceras bdecer uma aliança politIca �ubor- dades. Anbnio Pasctu:J3ilitica apoiado pel? a1t? pa- pela elevação e justiça de Foi reaberta nesta capital, a dinando as decisões de um dos
triotismo e intehgencI.a d.e pensamento com que abor- Sub· Inspetoria de Saúde do Por- partidos á aprovação dos demais.
vossa excelencia que Impn- dou os aspectos palpitantes to, sob a direção do facultativo O seu intuito foi exatamente o de
me'maior admiração em uma da atualidade brasileira. (as.) dr. Sizenar..do Teixeira. ,encono assegurar a estabilidade ao"moàus
atividade pública jii

. c?nsa- Luis Vergara, secreta.rio da
I
trando-se inst.ala�a em uma das vivendi", tal como atualmente êle

grada na esféra admlOlstra: presldencia da Republica. salas da Capltama dos Portos. é compreendido, Para isso é de
tino ��audações (as.) JuracI ..t: toda a conveniencia que os parti-
,\1;tgalhães. Governador da Pa ra de I ender dos signatarios, guardando inteira
Baía." liberdade e independencia nas de- RIO, .2� .

- O H. Getulio Vargas, comemor.::ncio a
cisões e atitudes a tomar, dêm data da.vltolla da revolução" assinará hoje, de fónra aUM ITINERARIO PARA A

a politica do sr. Getulio apenas ciencia delas aos derl'ais, srr publIca.do amanhã, o decréto chamadodoreajus�,:1'l1Cn-U -\' GEQ A.ÇAO ..

para e·vitar que fatos novos e ines- to de venCImentos do funcionalismo civil.
d Va rg aiS perados perturbem a.�xecução Carece d� fundamento, ao que soubemos, a versãonpernambuco - Acabo e

I I d d d d ue o r d t d R 'bl' tdaque e pacto e a tranqUl: a e a e g .
p eSl e� ,e a epu Ica ve ará as emendas dolêr c_om a !fl�is profunda ei PELOTAS, 23 _ «O Libeltador» publíca, hoje, a politica do Estado, que e a nos�a

I
LeglslaÍlvo que VIeram alterar as tabelas CO!lstantC's damoçao patnotlca seu, ndotal�� .

t l comum preocupação. mensagem governamental.
' �.

discurso de S Jose o "lO segum e no ICia.
. - d O 'd Ad' .

.

.

,

.

I t'l «Ouv'mos di'· er hOJ'e que o deputado liberal Fanfa Por ISSO mesmo nao const.ou a presl enk a Republica procurará conciliar o� ;,.,.fJardo �uas pa avras CO:1S - 1". L,
.' I d

.
- d C t d _ ...

.j .u...

..'

a R·b ,f L·
m Pelotas um J'ornal para ddender a pobhcil do mmha carta ague a eClsao a

0"[
eresses O tesouro e do fur;clOnalismo de modo crit(tuem um Itmerano para 1 as unu-.ra, t. , .

.
_ Cid P 'd L'h

' \.",

, I d G l' V » mlssao �ntra O artl O 1 e� noso.atual geração de um largo r. etu 10 arg&s. .

1,:0.23 - Embora não seja claramente percepti- O.JJ dos IA crise no secreta rtacíovel para os observadores politicos, processa-se um inten- ruem 1,- .

�
_.'

so movimento de próceres dos mais destacados no sentido Advogados .,ria politica oficial de São Paulo. . d gau chOC M RequereU inSCrIção no qua ro
Apuramos com segurança que o sr: lemente a-

d O d d Advosados do
riani, líder da bancada baíana, seguiu ha dias para a ca- B3 '1

r em
_

os

d t E tado o

pital bandeirante levando importante missão politica do
I das], dsecç�o ti

es

ep \ '

de
sr. [urací Magalhães junto ao sr. Armando de Sales Olí- dMvoga

o en Ires '=5

. uroS.
velra_

_
_

C'O

Al�O

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
-------

III I Florianopolis, Sabad�24 de Outubro de 1936 I NUMEHO 611

o reajustamento
do funcionalismo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZE fA-FlorianopJlis, --1936 2
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P,AL..ACIO o S SECAS

o maior emporio de sêda em

Tuffi
Santa Catarina

Amin & Irmãos
r- A mulher f1orianopolitana, graça e en- �11���r- As grandes cidades se destinguem pe-II
I canto dos salões da nossa -haute-gornrne» , los seus luxuosos e grandes «magazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES IRMÃOS.
_ __li II se veste com gõsto é a CASA TRtS IRMÃOS. Ii

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

,-- --I
Sê�:::L:�s e C:épes

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres 3$800
Crcp Marrocain 4$500
Crep I'vl,:ugol-sortimento de 35 cores 6$800
Idem Idem Idem artigo superior 7$500
Crep Morgol estampado-artigo finissimo 11 $000
Idem Idem Idem - 10$000
Idem Idem C[ petit-pclstbola) 10$000
Sêda Listada para camisas 7$000
Sêda Laque [aponêsa (sortimento de 30 côres - 5$000

L I

sem

competidores

a�s de mil contos

em s·tock
Preços

Casaco de Peles de 800$000 por 500$,000
Renard legitima-Argentorde 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :200$000 eIdem Idem Idem J :800$000 » 1 :OCO$OOO ��Renard da Alasca de 1 :200$000 » 750$000
Idem » » » 8, 0$000 » 400$000
Idem » » » 700$000 » 350$000

ESTA,\IlPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇ(;') NIJN
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI!\NOPOLIS ATE' APRE'
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OlE) E CRISTALIZADOS

SÓ na C�'Jsa Três mwamã;w�.J

Linho Irlandês para
homem

Sortimento completa
Iodes as preços

de

Edificio proprio , •

F Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos,�sII quais são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas péles como garantimos das nossas sêdas.

II E' a única casa na praça que garante suas mercadorias.

_
I

Formidavel e Inegualavel st�ck de :sedas,
fOI recebido re ..

center:lente das praças do Riu � de São Paulo

Rua felipe 5chmiàt
FO 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: Mertr'iz: L.. RI NOPOL,.I ,�
:� FI'll'aes ern.1I 8Iurr�enau" Joinv'ille São FranGisco � Laguna - -ages ('i'�f..df..d)\� Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul

�

��t Secção ele Secção de Secçtáo de '�
..

I'"
FAZEND AS:

..�Fazendas naclonaes e extrange'ras ti;;:ra ternos FERRAGENS: MACHINAS : �)

,I,),'
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas irtechanicas.

r.�..Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeirus
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � idos, �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r.l�
Lnha para coser e sergír Pavões e Camas J ocomoveis, Motores de esplusão, .V1ot(!�s ��iLã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- eléctricos I'3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransrnlssões: ;':f', .;

. Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona �
Cortínas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD P -ças, <-i.:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar CC 'ODYER �Charutos <lDANNEMANN:6 Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral

.

�
Ernpreza Nacional de I�avegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �; Fabrica de Pontas "Rite fv'laria" ... Fabrica de Gelo "Rita Maria" - EstaleIro 'Arataca" �'��ÁVÀv�����!'!����t�������������M)i�����:;S�ÀVÂV����

�!iencBa Moderna de Pu
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada' e fiscalizada pelo Governo

fj. Federal e possue a carta patente n, 112

Formidaveis sorteios proprlos, Ires vazes

por semana, todas as segun
das, �er9ral e sextas-feiras,

EXt ração com OloiJos de cr;stal.

A ma X.I • 'ri� lIau. li hOi1esthlade, pois, os ser

tel�:J ião presiGnclado8 pelo povo.
-. _:..... --�..�--..--.�_..................� --� -- ----- ...--

I ncontestavelrnente a

CAPiTAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES AE;SUM.IDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM�1935

9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

.
. Ap,entsl! Sub·Agel1t�s. e Re©I.!!(ldore�' de:'ll vHlal!lemf IodaI �osIE.lado.1(11;

C:" Brasil, no Uruguai e nas prl,n/)�pai( praças 62tra!1ç e Iras.

A.gentes em Florianopclts :

Campos Lobo & Cía.
Cf .

I.
't

r

..�i· �
I 3b (c obrr do) CRX2 PC'. tal.

i EU:"i í.j]\.é t.. 1.0:13 U�u. 1 ELE:GRAFICO ALLIAl'vÇ-A

Escritórios em laguna e ltajai
Sub-Agerltes e�,;,'" �.€:��Llrnenau e Lages

vís.onoe de Ouro Preto

I Dr. Pedro de

I
Moura Ferro I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I :..:: Dr. Renato=
==:Barbosa_

ADVOGADO

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -- Consultorio:
ANITA GARlJ3ALDI, 49

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da MaternidadeJ
Medico do Hospital

,�:�
',:i..'

._-_..-;=�:------�.G,*@�••G. --------

Deseja �oncerta O Vende-se um de fabricaçãoseu radio? Procure o
I alemã, CGm uma estante de

sr. BOtizon, á rua P: dre

I
ferro (' um ll!ét.._,uo por .lJl.:l

Miguél!rJho, que será plena- phin Alard.
mente satisfeito. Rua Araujo Figueiredo n.5

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

operações de plastica

Vias Crinarias-IlemolIoides
C onsultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, J 595

, .. ;

--g ••G.O��G A Gazeta !ndica:

Atpníae bernl I Advogados -·I::.�":i�ardo I
. � �. � I A G

M. I Gott.srnann
� ccacto (0- . . ,.

G Ex-chefe ?a clinica do do�p�
O le i ra tem seu escrip-

tal de Nürnberg, (Professor
é Indórg Burkhardt e Professor

tJ tório de advogada á rua
Erwin Kreuter)

Ei' pecialls�a em cirurgia
geral

-----.--.------•••_oo.. Rua TrajaRo, 2 f(sob.)
O I

Fone 1325-Ater• .:Ie cha-

Companhia "Aliançada ahía"ll
mados para o interior.

-

WIIiIlU.W;===__. = Dr, Aderbal R.
FUNI'.A.DA EM 1870

G
da Silva

Seguros Terrestes e Marítimos ê rvdvogado
�

• Rua Cons. Mafra, lO (sob.
P�=<'IMEIRA d("..) Brasil eI Fones 1631 e 1290

•

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

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.13 J

Dr', rv1igufai
t31;:)� baid

CLINICA GERAL

o HUlv10RISMO, nas mais

espirituosas anedotas, historietas
cómicas [ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos lêr!

a nova revista editada pela S.

A� A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

,

VE,ND.EM SE_duas casas no
" distrito «[oão Pessõa-,
Estreito; com agua enca

nada, chácara, muitas arvo
res frutíferas etc. Ónibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas 110. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco, no.
90, com 18 metros de frente ,

por 30 'de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LfMõES urna casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

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

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

prietario EDELGARDO 'WEN
GHAUSEN, nu Largo i) L.�
Maio n. 7.
------------------

Ve[Jdl.!-se uma bem montada
ALFAIATARIA no distrí
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re�

dação.

VIOLINO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de erían
ças e adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultório: Rua' João
Pinto /2' 13

FONE-1595

R '1" .

Resicencra: ua Visconde
de Ouro Prelo n· 57

FONE-1524
LABORATORIO DE

ANALISES"

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIPA E OLlVFRA

Curso de eSFfcializlção em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Orgão official para o con-·

trole da producção e 'ex

portação da Herva Matte

. !

�... __ . Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P·R.C. 4-Radio Cultura Bll�me"a;J

FLORIANOPOLIS, Sabado, 24 de Outubro de J 936
v'

------------ . _

]Cruzada
_ =n ����������

Educação
Naciollal d Miscelâneae COMO INFORMAÇÃO

alentadora para os anciãos, tra

zemos alguns exemplos da ativi
dade -:!e pessôas de idade avan

çada. Kant publicou sua famosa
obra «Critica da razão pura»

Uma grande rnobilizaçao quando contava ??, anos. Nã')
- \scolar em torjo o país.-- obstante ter,em se Im�laj� na arte

4 tr: -, ,.... I 1 d M
.

O
de compositor em Criança, Haen-

��������'�����-������� ....�" "O e..:,::)co as a 3 � ai dei e Meyerbeer, o primeiro es-
As Serrarias Serratine, Amo Brincas e (-·areia SI' de 1937 Sant�Catarina pra- f

' !In'-'
• � cr eveu o seu .arnoso oratono \.

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- para-se para corresponder triunfo do tempo" aos 72 anos,cia do serviço de Iornccimento de lenha a domicilio reu-
a o novoapê Io c.ia C.N.E. e com a mesma idade o segu«:nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- do compôs sua conhecida opeia

Habeas-corpus da comarca minação de Em companhia do prof. Luís missões Municipais já organizadas «A africana». Verdi compôs su 1

de S. Francisco, impetrante o Empresa de Fornecimento de Lenha, Sanches Bezerra Trindade,Oiretor e aquelas que os Prefeitos ve- opera «Otelo» a03 71 anos e

Lj(�vog;"do Regerio Vieira e pa- do Departamento de' Educação, nham a constituír, fundando a «Fabtaff'> aos 80; Disraeli, aos

ci-ntes Everald.r o Tristão Mon- tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor prof. JOão dos Santos Areão, lns- segunda Escola, sendo sugerido i 75 anos escreveu sua "Ameni
teiro c outros, Rel:·tor o sr. des, excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao pet or de Nacionalização de Ensi· que as mesmas promovam a 13 ties of Literature", e Carl ames'

1 ':csidente. preço único de no, o dr. Eliezer dos Santos Sa- de Maio um baile denominado ma idade Bismarck foi surpreen-
Estando os pacientes pronun- raiva, Presidente da Comissão E.xe· Baile Rosa, em beneficio da es- dido pelo então imperador da

ciados por esta Côrte não cabe RS. 12$OOO A CARRADA. cativa de Santa Catarina da C. cola, ficando assim assegurados Alemanha em plena atividade
a mesma tomar conhecimento do A distinta freguezia será atendida com a maior N.E., esteve ante-ontem no Pala· os recursos para a sua manuten- mental. Vitor Hugo, no apogeu
P' dido. presteza pelos telefones. cio Ido Govêrno, em visita de ção, de sua atividade literaria, escre-

Hecurs,', crime n. 2.535, da
1341 ----1300 1088 apresentação ..o dr. Governador 1erceira Escola: Será íun- veu aos 80 anos sua obra "Tor-

ce marca de Lages, recorrente o do Estado, a Diretoria do Depar- dada e mantida pelo Departa- quernada".
dr. Juiz de Direilo e recorrido

FLORIANOPoLIS S<\NTA CATARINA tamento Juvenil de Santa Catari- mento Juvenil que será organiza- Aos 76 'anos Humboldt CQ-

Domingos de Je,us. Relator o na, recentemente organizado no do em cada municipio para o meçou sua obra «Co .mos- , ha-
H. des. l\1edeiro& Filho. Instituto de Educação. compare- que oromoverá uma campanha vendo-a terminado aos 8') anos.

Foi conhrrnado a sentença que cendo a srta, Lausimar Laus, pre- financeira de um mês, de 10 de Lamark escreveu sua fa nosissirna
jul�ou extinta a ação penal con- sidente; srta. Ligia Brazinha, 1 a. Abril a IOde Maio, instalando obra «Historia natural deiS inver-
tr a os recorridos. secretaria; srta. Helena Caldeira I

a Escoia no dia 13. tebrados> 305 78 anos, Goethe
Recurso crime n. 2,536, da de Andrada, 2a. tesoureira; e E' um plano perfeitamente exe- terminou "Fausto" aos 80, P ;í

comarca de Chapecó, recorrente v,ralrnor Wendausen. l·têsoureiro. quivel, se houver a conjugação mesma idade Ranke começou sua

o dr. JUi7, Dirfi!o e recorrido Fez a apresentação do Depar· de todas as bôas vontades m «Historia mundial», para terrni-
Hugo de Almeida. Relat'Jr o sr, tamento Juvenil o sr. prof. Luís maior de todas as campanhas a na-la a0591 anos d.� idade. C:)-
des, Carneiro Ribeiro. Trindade, seu Presidente de Hon- que járnais se assistiu no Brasil. mo caso sumamente interessante

Negado provimento ao reCUT-
ra, tendo, em seguida, falado o Será passivei realizar em San' d � fortalêsa fisica e e'p' rit 1 I ci-

so, para confirmar a sentença do I Presideme da Comissão Executiva, h Catarina este plano? Cremos t'uernos ainda d � G'·� s :J:-1e, o

dr. JUIZ á quó, que reconheceu dizendo da obra imensa que as que sim. Já a 13 de Mai0 do qual, sendo um anc ão de 83
n il.tar em favor d) recorrido a escolas iriam realizar no próximo corrente ano metade dos Prc· ao')" foi primei, I mnis'r» d'l
I( (tlm3 dei-se.

ano em todo o país, por intermedio retos catarinenses coutribuitaro Reino lfnid» pela (parta vez.

Re' urso crime n, 2.531, da uo Departament') J:.lvenil ora em com a fundação de mais de 20 Miguel Angel«, com a rnesm 1

ccrnarca Áiaranguá, recorrent � o
processo, frisando que foi o solo Escolas numa [áse da vida rnu- ida :Ie. trabalh IV 1 Iebrilmen' � n s

dr. Ju z de Direito e rr ccrrido catannense onde pela primeira vez nicipal contra-indicada para mo- seus f<l,103:J5 "frc'cosr., Tzidn�.
lri leu Ferrari. f�elator o sr , des.

se fez a sementeira desta idéia d� vimentos d'essa natureza. Temos a03 89 anos, pintou seu fa TI)'')
Urbano Sales. mobilização escolar para o comba j i uma duzia de Comissões Muni- quadro «A batcllhd d-:: Lep ,::lt!» ,

Cortirmada a rentença do JUIZ te ao analfabetismo, o que o De- cipais organizadas pua realizar O átor britânico Ch"Hles M;,ck-
de Direito que decidiu com uccr- partarnento Juvenil de Santa Ca- o trabalho da C�E nos seus lin representa IIS.:ylok" aos 8')
to impronun- i .ndo o rf'COP ido. tarina, visitan.:lo o seu ilustre go- respectivos setores. Em outros anos, com êxito ind<!scritlvel, n ')

Recurso cdmó: n. 2.524, da vernador, ia, não pedir-lhe a sua tantos municipios a mocidade das celebre teatro Covent,Garden.
c')marCil ce B!\lUaSEÚ, recorre:Jle

A' -1 nas bf�a,'� farmacias sitnp��_e_ apoio,po_is estes jáha· E�colas já foi chamacla a pOi'- No seculo atu?J �itafe"nos; T�D'
o dr. Juiz de Direito (' recorri,

' Ven(.B::' I., - via sido assegu!ado e reafirmados tos, em número sl1perior a 1.000 mas Edison, qae moneuem 1931
do Hgino Aquilesde dMilrail�3, Re.oresentante: Romano Mattioii inúmeras vezes, mas levar a ho· para se constituir o Departamen- com 84 anos, e 'lue fez SUiS

Relator o sr. dtes. Alfre o rom-
menagem de seu apreço pelo mui- to Juvenil. Nada ha que possa invençõe3 e descobertas á ida 1�

pbwsky. CAIXA POSTAL, 354 CURITIBA PARANA' to que havia sido realizado em deter pssa onda que se avoluma, basta1k madura, tenr:lo trataÍh.a·
Negado provlmcnte tiO recur pról do ensino em Santa Catari· O 13 de Maio de 1937 colo- do em spu labc,ratorio ale qUd,i

so, para confirmar a �enteDça na e pela colaboração do Govêrno cará Santi Catarina entre os Es- o fiIU da idade; MaSaf!k, d � 84
que impronunciou o recorrid') que do Estado na extensão da obra tados vanguardeiros da alfabeti· ado,. que foi até ha pouco h')·
e tá certa com a prova dos au· Casa de Diversões da C.N.E., e terminou por fazer zação. Trabelhemos com fé � mem publico de vida muito ativa;
tos. ----------,--�

a apresentação individual de cada amôr, e 1\ vitoria será certa. Com Henry Ford, o poeta hindú Ra.
Recurso crime n. 2.508, da Fam i I ia res um dos membro� da Diretoria do as Escolas catarinenses mobilizá- bindranath Tag·ore, Berna.rd Shaw

comarca da Palhoça, rec.orcent,e i Departamento Juvenil. das, venceremos a grande pugna e finalmentt;; o famoso fisio'ogo
o dr. JUIZ de Direito e recom' Vispora Imperial Respondendo, odr. Governa· de 1937. russo Ivan Parlov.
do Marcelino José Martins. Rc· dor agradeceu a vi�ita e congra- Avante, pois, 'jove:1s Cruzados �.....,,�.�����������

lf d T O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES d Ilato. o sr. des. A re o rom- tulou·se com a Diretoria do Pe- a nova éra, contra êssa fórma Banco de Créditopow5ki. FAMIL!ARES, SUPERIOf� AOS DAS GRANDES
partamenta que lhe era apresen- de infidelidade aos interesses su· PI'Foi confirmada a sentença pe- CAPITAIS tada, concitando todos a traba. prnvos do Brasil. OpU ar e Agn-

los seus bons fundamentos. lharem com afi�co nesta grande cola de Santa
2 516 d Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado �����������fi1 C t

.

Recurso crime n, . ,a obra cívica, e reafirmando mais ltl --�� a ar! n a
comarca de Bíguassú, recorrente pelo govêrno do Estado.

uma vez o apoio moral e mate. � Clementina F. B. de Brito �
o dr. Juiz de Direito e recorricic,s Não deixem de ir ao vhpora Imperial poís, nele

rial do Governo do Estado. i participa 2. s:us pa· ��G encontrareis grandes vantagen�, confôrto, honetis- �� rentes e pessoas de &liZeferino Francisco rapes e ou- --Está marcada para o dia � '11

R I d Alf d dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará 9 d N (d B � suas relações o CDn- itros. e atar o sr. es re o

I 1, e ovembro dia a ,an- I!!J t d
��

Trompowski. I 'delTa), no salão nobre do lnstltu- lij1 rato e casamento de �Nos altos da Farmaeia Popular, á Praça 1 5 �� sua sobrinha ZILÁ com r..lIConvertido I) julgamento em to de Educação, a solene insta-

111
�

diligencia afim de S� verificar-se.
de Novembro

lação do Departamento Juvenil � O sr. DEMERVAL ROSA. �
o recorrido cumpriu a pena que �_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii iiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiii_iiiiiiii__..iiiiiíiiiiii iiiiiíiiiiii_iiiiiiiiiiii iiiiiíiiiiii� de Santa Catarina, e todas as I � �
lhe fóra imposta. diretorias que se estão constituin· I � F polis., 18·-1 0--936. �Apelação crime n. 5 '481, da -- do nos vários estabelecimentos ij I.!ll

�l )' C N
i �� �������U 'Wcomarca de r orianopo IS, ape'

C f R
de ensino d'esta ôpital. essa ,..

�� 'it1 ��
,

Ih
' .

t t � i1 ZILÁ � �lante Jaime de Oliveira Coe o ��.' e e . �a� a li ra"
.

e ocasião o exmo. sr. dr. Gover- I� �� � II'!.

e apdaja a Justiça. �elator o sr. W � ii1 II! nadar do Estado conferirá a fai- � � e ij �
df's. Ur}.ano Sales.

I B ln.. � IA
xa símbolica recentemente rece- ����� DEMERVAL ���� C[C Limitada 5·[.3ía.

Negado provimento a ape a- I'....., bida da Diretoria Nacional da � � C[C. AvisoPrevi06'[. ala.
ção, para confirmar, a sentença CNE, á Presidente do Departa- r noivos

� Prazo Fixo S·l. ala.
impost� ao apelante �e 8 cl,nlJS I Em Florianopolis é a casa onde mento Juvenil, senhorinha !..au· ;r���"���,."'"""�,t�"'F�n�.• r-'"""�a�"'���..��t�"'�������-�-�������_����de prISão celular, grau maXlmo

rnais barato come-se simar Laus. -

das penas do artig,o 356 com-, -O dr. Gustavo Armbrust, EIIll'!!cre h
El

358 b d d C d N' 1 ..... va, DJe n�esma,binado ,:om o artigo pam �s G J'�a nde va, r ied ade nos Presi ente a ruza a 'adClonada Consolidação das Leis eüalS

p ra t.oS
de Educação. ac:aha de irigir A' PRO 4-RADIO éUlTURÃ BUJ!VlENAUe multa de 200(::> do valor dos
aos 1500 Prefeitos do Brasil e RESERVANDO AN'JNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,.

objetos roubados. V·
·

t
.

Bo n!!lr aos Governadores Estaduais um OU DDS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIAAgravo n. 869, da comarca I Si � em po isom u �2
noVO plano de ataque ao analfa-

NT 1500 WATTS na antenade Florianopolis, agravante Age· RUA .J . P I O, ii!7 betismo em 1937, de modo a

(d d M' CONTROLE A CRISTAL)nor Nunes Pires e agrava o
__ _".w ===== _ _---_- ser inaugurarem a 13 e aIO

Leopoldo Kraemer. l\elator o

l8ENq�--SE I Guarda-chuvas e nada menos de 4500 escolas, ou OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL
sr. des .....ustavo Piza.

" no locall.alacanga, (Ha· sombrir.has seja_il 3 para cada municipio: O Os que contratarem anuncias durante o mêsDado em parte, provimen�o ao
se da Aviação Naval), R. N O C E T I plano é o seguinte: de outubro, terão um abatimento de 50'!. sJbre os

agraVIJ. uma grandé chacara, com CONSERTO E REFORMA Primeira Escola: Será funo prr.ç'ls da tabela.
De·SE..JA con- pomí-lj", duas casas (uma dada pelo Governo Estadual ou

APROVEITE ESTA OPORfU\lIDt-\D=
certar seu radio? grande e olltr� pequena) �

Procura e entrega a domicilio Prefeito Municipal, subvencionada
Procure o BONSON, á rua engêrho de farinha. Tratar á FOne I 34B pelo Estado ou pelo Municipio.

Padre l\�igueiinho rua Tiradentes n. 16. u a Felipe Schmidt n. 33 Segunda Escola: As Co-

Côrte de I
Apelação

lenha a domicilio
Sumula dos jlllgamentos da

última sessão

PA6AliDo 05

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

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEP8SITOS

SEGUINTES JUROS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



stock

-

de tecidos finos da Casa

Rua Felipe Schlnidt n. 21

uve-se em
____O�A---==--:.:_R OoSC N I-IÕE�

R E B E L. o E S==-----

Por ser um prodúto da industria brasileira
um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcionamento
um movei belissimo

-0--
40 '1· mais barato do que outras maquinas

LONDRES, 23 - A Cruz Vermelha Interuaclonal por oferecer condições de pagamento
anuncia que ha atualmente em Madrid., em poder das au- vantajosissimas, a longo prazo.

toridades governamentais, cêrca de dez mil refens, entre Demais informações nos escritorios de:

prêsos politicas e prisioneiros feitos nas ações que mar- José Galliani J. Braunsperger
caram o inicio da revolução nacionalista. Rua João Pinto, n. 8 Cães F Rola.

Entre/esses retens figuram cerca de mil e quinhentas Telef. n. 1350

mulh�;rr�es�·gmEE �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiir.iiIl1il�w +**4 -

TETUAN, 23 - A emissora desta cidade anuncia
que foi rezada em Oviedo missa campal, á qual assisti
ram todas as autoridades e forças das colunas liberta-
doras.

_ . _ Redator-Acíolí de Vasconceiol A V O.z D O P O
A mesma estaçao acrescentou que a situação de Ma- -----------------------------

drid é critica, manifestando-se a população em favor da BUENOS AIRES. 24- FL_O_R_IA_N_O_P_O_L_IS_, Sabado, 2..1, de Outubro de 1936

rendição da cidade. As autoridades do football ante-

Muitos populares perguntam, aos gritos, por que o ciparam hoje que no torneio sul- Nassa Vida fAZEm BH05 H01E Regressou. ont-m, á Lagun i,

goyêrno não explica � que se passa em relação á defesa, americano de dezembro, tomarão
a exrna. sra. d. Maria das 00- de cuja comarca é juiz de duei-

pOl� já �e escuta per eitamente o ronco dos canhões dos parte a Argentina, Uruguai, Bra- res Claudio. esposa do sr, Ci- to, o dr. Oscar Leitão.
nacionalistas, �il. Chile, Perú, Paraguai e Bo- AHIVERSARI05

-0- livia.
cero Claudio; Em companhia de sua exrna.

GENEBRA, 23 _ Madame Azana, esposa do presi- Dep. Severíano Maia o menino Olàemar Ramos, li-
esposa, d. Zica Santos Borge"

d ln bl h h h I rrad
.

a
-

d lho do sr, Osvaldo Rarllos, lun- dente (a Repú lica Espan óla, cegou oje a esta cidade, I çao e Transcorre hoje, o aniversario e e sua gentil fil�a Maria d �
. . . -

R'b Cherif I I d
cionario do Tesouro do Estado; L d

em VISIta a seu irrnao, sr. I as ienr, consu gera a Roma
natalicio do prezado conterrâneo G

our es, seguiu, ôntem, pelo Ana,
E h

o menino Romeu onzaga; p
span a. e influente politico em Mafra sr. para assa Quatro, Minas Ge·

f
o menino Orlando, filho do sr. .

d
As orças revolucionarias estão a cêrca de 27 qullo- _

cel, José Severi-ano Maia, deputa- O
rais, on e vai fixar residencia o sr ,

A Estarao de Roma 2 R ° svaldo Mélo, diretor da Secre- AImetros apenas da capital. cuja ocupação já é considerada :t .' .',' do á Assembléia Legislativa exrandre Borge.
f

. m 25 4 kc 11810 irradiará taria da Assembléia Legislativa.
pelos che es nacionalistas como ínevítavel. '. ,'" '..' A Gazeta cumprimenta-o.
° general Varela e coronel Vague, que comanda.n as hoje, a� 2.0,20 hor.as,. o segumt-: 5EHTE HOVA

Pelo avião da Condor chegou
duas principais colunas de penetração, julgam muito pró. �nunclO e"m italiano •• espa- Dep. Rodo/to Tietzmann Com o nascimento de uma ro-

o industrial sr. Carlos Müelle«,
xima a vítória final, que se anuncia ainda mais certa com

nhol e português, (
R' h

.

d
.

busta criança que receberá o nome
sacio gerente da importante, Ia

a ausencia do presidente Azanã, que se acha em Barce- �ar.c�� .Real � �iovinezza. e�lsta.se .. o)e, a
. �ta arn- de Carlos Eduardo, está de pa-

brica de tintas Vulcão em ·São

lona, por tempo indefinido. NotIClar.1O em italiano.
. vec:_arIa natalícia do .dlstlDt? con'l rabens o lar do sr. Antonio B. Paulo e Sociedade EXportadora

A aviação dos rebeldes continúa a observar atenta- .

Trensmissão da opera «Assim terraneo e prospero industrial �m Pereira e de sua exma. sra. d. de Oleos Vegetais Ltda. desta

mente as obras de fortificação que estão sendo apressadas
dizem todas» de Mozart. B�usque, sr. deputado. RodOlfo Atiná Pereira. Capital.

nos arredores da capital principalmente para oéste de Conversação sôbre um argo- Tletzma��, 2' �Ice.�resldente da
PEL05 CLUBE5

onde não era esperado b ataque que agora poderá apoiar. mento de atualidade. AS.flse�lbGlaelzaetaLefgellljl·l�tj�a.
CHE6Am Uf-J5

se em Naval Carnero. Canções napolitanas interpreta- cita o. Dep. Indalecio firruda Clube 6 de janeiro
-o

das por Maria Esposito. 'F h" AI
. R t d L

Reahzar-se·á amanhã, nos sa-

AL!CAN1E, 23-0 pad;He.n�ique Bern�beu A!ca- tu ��ticiario em espanhól e por-
ne 2�st:nBere;�:,

o

11�::mdo C"o: sr. d��rY�d�l:c�úemAr�uda.agel�de� Ijões _do simp��ic� Clube 6 'de
raz e tres outros acusados de atividades antí-republica- gM' I R I c,"

násio Catarinense. classista na Assembléia Legislati- .�neIro,. nOd IS�ltO. de J_oão Pes-

nas, foram absolvidos.
arena ea e tootnezza.

va do F.s�ado. �oa: ��lI�a ,a 18ommguelTa, que

-0- Festeja nesta data o seu ani tera InICIO as horas.

VALLADOLlD, 23-0 radio -Phalanges Espanhólas- . S�nhora, não escolha: Peça versario natalicio 1\ exma. proles- Acha-se nesta capital o cap. SENHÓRITA! Acompanhe
comunica a remessa de 40 milhões de pesetas ao ernbaí- lm:dlatamente: Fermanlo Me- sora Leonor de Barros, lente do Jacó Tavares, prestigioso politico a Moda
xador do Mexico em Madrid, em pagamento do material �d�el�r�o.�.����������In�st�jt�ut�o�de�E�d�uc�a�'tã';.... em Tijucas.
de guerra até agora enviado.

-0-

MADRID, 23-A União de Padeiros ordenou a mo

bilização de todos os seus associados entre 18 e 40 anos

de idade, os quais começarão imediatamente a fazer exer
cicios militares com o fim de aprenderem a manejar ar

mas de guerra.
Todos 1)" convocados ficarão sob as ordens do go-

A Gazeta
DesportivaA GA

v

comprando suas Bolsas e Cintos na

vêrno,

V. S. dará preferencia
A' maqu ina de costura nacional

"R EN N E R"

OUTR05 PARTEm

6 TRI\JA NO 6

Casa. Macedonia
Viajou. ontem, para SãO Pau-

lo, o sr , João Testa, do comer-
A Casa que mais barato vende

local.

IGREJA ORTODOXA'
. Monsenhor Archíman
drita Darnianos convida ata
dos os fieis a assistirem o santo sa

�tificiO da �tSS.A todos os dcmíngos,
as 8 horas,a rua Alvaro de Carvalho, 4

(MARCA REGISTRADA)

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum
�;.,"-._ .�...lr±.·,,iki$'h"f�·�il!it�,,·:{�__")I)Ifi,\'�Wl!.""""'MIIl!!1I!Ij,__....IIIIIi_.._.........._...._..........------....--------..- _

s�v,Ã���RGtAt
Esp ('IAllDADEj

r

o Sabão

"Vir Especial ida�e"
de Wetzel & Cia.. •• Jciínvile

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




