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COrY1, O ar:>oio das
�)iveirnente" a 19 do
Comissão Mixta para a escolha
é�' sucessão presic...ier.cial.

Oposições Coligadas, pos
corrervce será inst61ada a

do candidato

RIO, 13--Possivelmente no dia 19 do corrente será
instalada a Comissão Mixta para a escolha do candidato
á � ucessão presidencial.

Contornadas as dlficuldades que vinham surgindo, o

comité di reter da minoria, em sua próxima reunião, deve
rá designar os seus representantes na �omissão �ixta.I�=�����.��������·���������������.������������������������

O sr. Getulio Vargas, que não terá direito a voto, ,fÇ;, 'W •. "'O�"""I:P �,,� iI"�Af""V� 5
.

tlgações pOI,'4iC:;álSlo""'!!;:' �4t .' oil1t... ,�!c.".§''Ií;.." rr �� """ em quaisquer I 'oi , !.i ,�....
já tem prOI1Í'J o discurso que vai pronunciar em sua ins-
ta . ção.

F� ti, assim v.torioso o' ponto-de-vista da Frente
UI1:ca do Rio Grande do Sul, agremiação politica que li- ANO
déra êsse movimento. .__ .�
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cC5nqllista dific�1
Madri'dI

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

.

mi Florianopolis, Sexta-feira, 13 de Novembro de 1936 I NUMEí�O 626

da I COM INVEJA E CIUMES

I DO PROFESSOR
BARREIROS •••

Notas & Fáto� Não serão
prorrogados

os trabalhos parlamentares

A IMPORTAÇÃO DE

FILMES�
.

.

RIO, 13 - Reuidos os lideres maioristas. sob a

presidencia do sr. Pedro Aleixo, resolveram negar apoio
á nova prorrogação dos trabalhos parlamentares.

Deixaram de comparecer a essa reunião os sr s.

Barbosa Lima Sobrinho, Diniz Junior e João Carlos, "rea

ders", respectivamente, de Pernambuco, de Santa Catari
na e do Rio Grande do Sul.

O, dados estausncos sobre a

importação de filmes cinematogra
fieos impressos revelam os seguin
tes dados relativos a 193 'f e

1935:

Invejando a atitude do professor
Barreiros Filho, a qual lhe despertou
ciumes, o curto deputado João GuaI
berto Bítencourt, eleito para satisfa
zer os lavradores co vale do Tubarão.
te.egrr.íou ao gal. ?lúrcs da Cunha
hícotecando-Ihe irrestrita solídaríeda
ele oolítíca.

Mas não estancou aí a asneira do

A'
ti

d �'5,' illl 11 fi ferreiro da barra da. Laguna e can-
,'" V I rl a a o fg, ��as q � v� @. dídato t,da Liança dos partidos, foi

111:3.,,, além.
Te.m'nava c telegrama l\l:;:endo que

fi�.� l'�.' :�" I.�··.� � � e.', �: t· aguardava aI! ;1.S ordens do general.
�� ,II'.i' . -!0, r':', 'PI n· Ora. isso (C['.!"J.:.',(.' t'.•m tanto o go-�.. '-l.t,y ''I -..:Ji;1 �� � \O;;{� , '-'_ -_-�

vereador ,úrho ,-,,' não está P';1ã.ja';s;o: pois, �i� -;'e crls-;Ôs a �nda � z: I

WASHINGTON. 12 - o embaixador Osvaldo gar dinheiro .••

A h isit
.

ri t n Ir t!h quen afirme que o gal. Flôres,
ran 3. VISl.O� o prestaen e. :ooseve l" a quem apre.s_en OLl

resp.n lêra uêsses termos ao deputado
O convite oticial para que visite o Brasil, por ocaS130 de João Gualberto Bítencourtr
sua viajrn a Buenos A�res. O ch.f . da nação aceitou o i "At�'e-s� ao ri� Tubarão. Cordiais
convite e tomou conhecimento do programa de hornena-l saudações �a) Flores da Cunha.

gC:1S que será. levado a efeito, durante a sua estada nês- I
.

se país. Q.JER ÓRDE\Ií PARA PRATICAR
RI-

DESORDENS... ..ao roubou Li.-. Tenis
Comentando o telegrama do depu,] E d _ Garden party IIFrei Gabr�e�

tado João Gualberto Bítencourt ao gal, == em nossa re aça? o s�.
Flôres dizia hoje prestigioso politico Francisco Sales de Morais, soli-

D
. , ", I.

•
'_]' . . ommgo com inICIO as 9 ho- RIO 12 Na sessã d "

coligado: cuanno que noticrassemos ser 10- .'. .

,_. o e on-

--O João Gua1berto é um "errado" fndada a queixa contra êle.1 r�s, o LHa Tem;, po� ocasião' tem da Câmara foi aprovado
�:_-- -

e comprova a cada passo a sua 19no- I d ' I" I das regatas, levara a efeito no lo- um voto de pezar pelo hl"ci-•

m ... Joa-., .lIellRes .

C 1 1 '1 'd
' apresena a a pOlela peo sr.

I d ' d'd
- , ,�,.

apo Ia .., sr. 1111 . u rducra. a cu e que e e pe e ordens�, l � d Ir
.

d ca on e esta sen o constrlil o a mento de h·pj Gab·iel Zimmer
para praticar desordens... 19bue d an

als"1
a respeito o

nova séde social, um excelente sendo seu '�ecrolog'l; fel'to pe'Jo'rOll o e um revo ver.
d l'

RIO-13-0 IIImparcial" assevera que depois da audiencia NÃO ADIANTA, NÃO TEM RE- O sr. Sales não furtou coisa «guar �n par:r» sr. Rupp Junior.
" J N fi I 'd

.

d 00 O RA J' d'
. Abnlhantara a encaLtadora

do sr. (..etuho com o sr. oão eves cou reso VI e,a vista as pon- L I PA ACERTAR... a guma e esta sen o IDJustamen- h- 1 t
.

.

I' G I" d man a e egan e um conjunto mu�
derações das oposições pau Istas, que o sr. etu 10, conforme faZla-

A t' �
�e acusa o. .

I d F P 'bl'
'd h

.' . . s consec( ivas comersacoes entre slca a nossa orça u lca.

�os notar, fo�se ape�a.s um presl ente cnoran0 da commão mlxta, os srs. Altamiro Gu:marães, Alvaro F 8.5t dnão tendo voto deCISIvO, Icatão,Ando fJIoreirae, as vezes.Cid aCI I .an O Fabricas
O mesmo matutino assinala o seguinte dialogo que seu re - ,Campos, tem desl'ert1.do grande curio· OS cursos n O rmá i s

.p'resentante surpreendeu, ontem, na Câmara: sidad�. �, " aos protessores
«Nã') aceito a comissão mixta nem que nos dêm maioria, ,Dai 0e.deputado Joao de 01tv�lr�

. .
.

O' 1\11 b' d dízer perlidamente para o sr. Ansh· escolares
dIZIa a um canto do recmto o sr. tavlO mangr:\ eira, para o eFu- des Ramos, irmlo do ceI. AristtHano:
lado Paulo Soares.» - Estão acertando o::; relogios. E" O sr. governador Nerêu Ra-

«Niío se iluda. doutor, oihe que vai perder a partida. O sr. pena que v. não possa lJarticipar mos s:mcionou a lei que faculta
Joào Neves vai ficar com dois terços da minoria..» dessas co�ferencías, porque v. não

tem relogio•••

l'vtADRID, 13� Anuncia-se o:ic;ólmente que as tropas
govet nistas reconquistaram Getafe sem que fosse necessário travar

combate com os rebclde�, os qu.ns fora� forçados a abando-ar <:1

P?' 'ção por via da pressão exercida pelo norte e lé-te.
SEVILHA, 13- Sabe-se que toda a mar-em direita

(o :Vlanzanares está em poder das forças nacionalistas.
-

Dos Estaàos Unidos, 25.147

Tambem recusou

quilos no primeiro ano, contra

27 .693 no último; da Alema
nha, 2.046 centra 3,330; da
Fran�a, 1.359 contra 1.402; Co
Reino Unido, 21 I contra 1.150,
e da ltalia 402 contra 271.

Em 1935, como se vê, hou
ve uma diferença para mais d::

_.....

'" ' -I ft • II 8.071 quilos. Dos países expor-
G@ere",araa Ua ngrlCUI" tadores a Inglaterra é que figll-

tura naúcha Ira com um aumento em propor-
:ii ção notavel. A ltalia sofreu uma

grande diminuição.
Os dados não se referem aos

filmes virgens que começaram ii

ser importados em maior escala
em 1934.

PORTO ALEGRE 13-- O sr. general Pratasio Var
gas, convidado para ocupar a secretaria da Agricultura do Rio
Grande do 5ul, recusou o convite.

Esse fáto está sendo muito comentado nas rodas politicas.

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

ets terços da minoria

Conf3'r�.n
cias sôbt'e
octólogo

o

os cursos normáis primário e se

cundario, aos professores particu'
OBSERVADOR lares de escolas registrada no De-

O di· d . " d
FI. ---------1 partamento de Educação.s

epU ..8 O e cau r· Jubileu .._--

lho" Joã\l Gualberto judiciar§(t Plano rO�i�iO
RIO, 12 - Realizar-se-á, no ° governador Nerêu Ramos

B IIItencoli r.·t próximo don,ingo, 15 de novern- b Isancionou a lei que esta e ece o
bro corrente, ás vinte e meia ho- J E dPiano rodoviario '.lO sla O.

ra5, a sessão solene estraordinaria ----

galll do Instituto da Ordem dos Ad- Mussolini s. Lurs do t\l1ARANHÃO, 12 --Abordo do>Coman
vogados H:�deiros, pilra come- r dan�e Ripper.) �

do �Ioíd Brasileiro, seguiram prêsos p2,ra
mcrar o jubileu iudiciario do sr. p rotege ra a o RIO de Janeiro, OItenta pessoas, prêsas por ocasião dos
n;inistro Hermenegildo de Barros, Aust r ia acontecimentos subversivos ele novembro.

PORTO ALEGRE, 13 -- ° general Flôres da presidente do Superior Tribunal ViENA, 12-Segundo noti-I Os prêsos estão sob a guard1 de um contingente
Cunha, recebeu o seguinte telegrama: da Justiça EI itoraI e vice�pre&i- cias do estranjeiro recebidas aqrJi, comandado por um oficial dd Força Publica do Estado.

«TUBAHÀO, I O -Solidaria corro a atitude digna dent� da Côrte Suprema da Re- \ o conde Ciano tería assegurado I,. ,Entre os prêsos !iguram os sr�: _Clari:ido Santiag-::>,
assumida por V. cxcia. no atual momento politico, renovo publica, que se formou na Fa- ao governo austnaco que o sr. ,iesus Noberio Gomes • .remando Peroigao, Evandro Cunhap
'E minha irrestnta solidaríedalle, aguardando aqui SL!as culclade de Direito ele São Paulo, Mussolini rewlveu pwteger ali Pedro �or.a, �i�on Freitas, pessôas de posição destacad:t
_ordens. (a.) João Gualberto Bitencourt, deputado estadual.» em 1886. '\ustria co.ltra todos os ataquts. nos melaS SOCiaiS,

ocupadas�g
por opera-,
rios

P. ALEGRE, J 2-Corre
nos circulo3 bem informados qu,�
um representanté da minoria baí
alia, julgando nccessaria uma con

sulta aos proceres da Fre�.tc
U'nica sobre o octólogo, confe
renciou com vários políticos gaú
chos, pelo telegrafo, principal
niente com o sr. Mauricio Cnr
doso.

PARIS, 12-Noticias forne
cidas pelo Ministerio do Interior
dizem' que se encontram dozel
fabricas O( upadas por cinco mi

1
e aUlentos e quarenta e sete ope"
ranos.

Oitenta comu
nistas

A

presos, para o Rio

.gu��da 6rdens do
a;- �ôr�,. Si ��Jij CU'f�ha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Espanha é o cam�o no,

, :
,.>

'

QUAL. A EUROPATREI NASUA PON ..

TARIA PARA A PROXIMA GUERRA

experíencia dos extremismos
.---------

PARIS, 12 - Enquanto em Paris se celebra o ar- Lenha a dom I-c I-II·omisticio com pompa militar, não se póde deixar de pensar
'

,

na cruenta luta que se fére em torno da capital da Es- _������panha. Já muitas vezes as cidades em poder dos insur- AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si- As constru- NO CANADA', M \IS _

rectos festejaram a entrada das tropas nacionalistas em tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- çoes em ou- de 50.000 homens e meninos
Madrid. Mas a capital resiste com denodo que não entrou, cia do serviço de fornecimento de' lenha a domicilio reu- tub ro vivem da exploção dos bosques,
com certeza, nos calculas dos chesfes rebeldes, nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- calculando-se o valor anual da

Tentaram entrar sábado, quando o general Mula minação de S. PAULO, 12-Uma esta- pro Íução, incluindo as somas in-
deu ordem de ataque, e não o conseguiram, apezar de

E .

d F
.

t d L h tistica relativa 11 construções, nes- vertidas em salários e jornais
por em ação canhões, tanks, aviões, metralhadoras e gra- mpresa e orneclmen o e en a,

ta capital, revel'! que em outu- dosoperarios, em um 100 roi.
nadas. A tentativa repetiu-se varias vezes e, segundo as tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor bro último foram cobertas áreas Íhões de libras esterlir-as,
últimas, noticias, só conseguiram os atacantes franquear as excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao representando 83.223 metros qu�-,� ... . r'"pontes.'do Manzanares, preço único de drados, sendo 47.100 de resi- VEM DE SI::.R PES....,A·

Que entre em Madrid cêdo ou tarde, as tropas na-
CA D dencias e 20.38? de fablica�. I DO� �rn ClH!y-le'�ovet, no

cionalistas passarão por cima de montões de cadaveres e RS. 12$000 A RRA A. Entre os predios construidos M�dltercaoeo, um �elxe de es ..

de escombros.
A di r t f

'

á t did com a maior J figura um, no centro da cidade, trutur a realmente cU�lOsa. ,Si malograr esta tentativa, será mudada a face da
t lf m f I rfeguezla ser a en ! a

com 52 metros de altura. Seus olhos, de cor de nacar ,

guerra civil espanhlóa. pres eza pe os e e ones.
são enormes, e suas pupilas nê-

,
Enquanto os homens se mantem na Espanha o co-

I 1341 ---- 1088 Bebidas Nacionais e IExtran- gras medem 1 centimetro de lar-
rnité de neutralidade de Londres, em sua impassividade de FLORIANOPOLIS St\NTA CATARINA geras só NO gura, por meio de altura. Te-i
Budha, de pedra, olha os acontecimentos e a Italia e a CAFE' .JAVA o peixe o aspécto de uma Ia;x \

Alemanha de um lado, e a Russía e a França de nutra COMBATE I Boatos de Praça 15 de Novembro de prata, e a seu contacto um

enviam, clandestinamente, a Burgos e Madrid com uma

!!AOS extre- casame11tO Antanio Paschoa[ põsinho prateado mancha as de-
rivalidade de abastecedores de guerra, a sua mercadoria. fa

SENHORITA! Acom anhe dos. O seu com�!imento ,é d_;
Nada se sabe ao certo sobre outros países mas Le m jsmos M d

P I metro e seu peso aproxima-se
Figaro traz novidades abundantes á respeito da França, ROMA, 13-Foram desmen- a o a

das 500 gramas.demonstrando corno, apezar das decisões do governo, o RIO PARDO, (RIO GRAN- tidos os boatos do casamento do comprando suas Bolsas e Cintos naministro do Ar, sr. Pierre Cot, tem violado o convenio in- DE DO SUL,) 12-Consoante arquiduque Otto com a princêsa UM ENGENHERO PRO.
ternacional de neutralidade, iniciativa do SI. Leon Blurn. determinarão do Chefe de Pe- italiana Maria. Casa M acedon ia PRlETARIO- de Melbourné,

Segundo esse jornal serão entregues a Madrid 37 licia as autoridades loc�s tomam
A C

.

b to vende Australia, utiliza as cercas de
aviões militares cujas marcas e preços foram expostas em providencias no sentido de repri

asa que mars ara
arame de seu campo para o tf�

uma lista detalhada. Denuncia igualmente que o Potez de mir quaisquer atividades extremis- tas. 6 TRAJANO 6 leíone. Mediante o fío superiorcombate n' 54, conhecido em Toulouse pelo nome de O ••G•••---------•••••
-----------•••••• está em comunicação com dois

avião da embaixada, vai e vem na rôta de Madrid pílota- ., • estabelecimentos muito distantes.
do. por um capitão comunista n?tori?! �uja cabeleira com- a C r e d I' toM u t u o P r e d I- a I II O caparás leva um aparelho le-

pnda lhe valeu a alcunha de a miliciana, trazendo e le-. , lefonico no carro, quando sái a I

vando cargasmisteriosas.. • percorer o campo e, fazendo a

Afirma Le Figuro que o Potez costuma partir pa- • • união em qualquer ponto, pó.le
ra Madrid voltando na dia seguinte. t comunicar-se imediatamente com

Quando reaparece no céo de Toulouse aterrisa O malar e mais acreditado clube de com qualquer das duas casas

proximo do hangar em que entra rapidamente, ocultando-se
50 rte -IOS do Bras -IIa olhares indiscretos.

«Que é que contem os caixotes embarcados no Po- HA:NO'S TÃO INTRIN�
tez?-Tal é a pergunta do Le Figaro», -- Outros jor- A CREDITO MUTUO PFlE- CADOS-e tão fortemente fp.i�
nais trazem notícias detalhadas sobre o materiais que é D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque: tos que parecem de toda impos-
embarcado em outros países para os outros. Cada jornal sivel solta-los e mais ainda se

fala de tanks russos, de aviões italianos, de metralhado- -a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO forem feitos ha muito tempo,
ras alemãis e de canhões franceses. Tambem tratam dos

�
Por i�possivel de _ de5faz�-!0, qu�russos írancêses, alemãis e italianos que se acham em Ma- • -exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio ., um no pareça, nao resistirá, SI

drid e 'Burgos, respectivamente. Até a Esdossia e a Irlan se segue com ele o segumte pro-
da contribuiram. -a extração de seus premias é feita unicamente sôbre cesso: com martelo ou um peda-

A primeira com suas ambulancias em Madrid; a se- o numero já realizado de cadernetas inscritas. ço de madeira fórte gólpeie-se
gunda com os seus saiótes em Burgos. T�lvez si a ti- o nó em todas as direções e

vessem deixado sozinha, a Espanha estana a estas ho- -seus premias, consequentemente, não ficarão em casa. depois meta-se-o durante três
ras reconciliada. Em junho e agosto a guerra não era ain- minutos em agua na qual se te�

da tão odíosa. Parecia uma etapa sangrenta e dolorosa Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró- nha!pôsto sabão. i� I
em meio do progresso da evolução revolucionaria espa- pria séde em FLORIANOPOLlS, á rua VISCONDE DE A cabo de certo tempo, sol-
nhóla para o socialismo. Tinha che�ado, entretanto, .a oca- OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas. Iam-se com a maior facilidade.
sião para a experl.encia dos extremls.mo�, E o fascismo e Ha seculos, Alexandre inventou
O comunismo reahzavam esta expenencia, • Apressai-vos, POI'S, em fazer a vossa inscrlção hoje mesmo na ! o�trn processo para :desfazer os

II.

Tem-se a impressão das apostas que se fazem nu- • ii nos.
,

ma rinha de galos; tanks russos, aviões italianos, canhões.
UO PREDIAL $1

Um corte na m�tade e não

írancêses, metralhadoras alemãis, lança-bombas suissos, «I CREDITO 'VI UT '"

ii ha aquele, por gordiano que se-

fuzis tcheco-slovacos e afinal Espanha é o campo no qual •
__ ' �,_�.-���

ja, que resista.
a Europa treina sua pontaria para a proxima guerra. DDa.�.------------D.. �_������

Uma

pnncipais.

ASSOMBR-OSO! �Visíte o formidavel stock

de tecidos finos da Casa R
PARAIZO

I

� Rua Felipe Schlnidt n. 21

,,;..,
'.,
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CAIXA POSTAL No. 15 .' Endereço Telegr.:, t.'II'JSTITu�ro

SAN·TA CATARINA

Aprovada p91a Govê."'no do ESm

tado de Santa Calharina pUliI

decreta N. 2 de II de Janeàro

de �B928
I I

i·..Wr-sRn==r

trole da producção e :ex-l

Orgão official para o tcon-

portação da Herva

de Santa Catharina

Matte
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A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

Vísconue de Ouro Preto

FL.ORiANOPOL...IS

Ca rios o e�cke SI

•

te I ra tem seu escrip-

t6J io de advogacla á rua

n. 7(). - PhOJIP' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Blurnenau .. .Joinville São Francisco Laguna-
Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o de

Fiiiaes
Metrtz:
ern:

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

das 15 ás 16 112 horas.

Advogado TELEF. 1.285

Rua Trajano rr 1 sobrado RESIDENCI�- �U2 Este-l,

I II
ves JUnior N. 26

ITelephone n' 1548
TELEF. 1.131

:....= Dr. Renato=
==Barbosa=:

ADVOGADO

Médicos

Indica:
_'�, MiiP'Jê'àUi .._-

Dr. Rica o

GottSrrlé ")

_ages

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaea e extrange'ras para terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões

M
Machinas de beneríciar madeira I

Lonas e Impermeaveis aterial em geral para construcções: Machinas para officinas mechanlcas
,

I

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros "]",Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ( idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oínho etc. r
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocomovels, Motores de esplosão, víoto !�S r�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- eIectricos r"3abonetes e Pertumarías res Material em geral para transmlss ";--.:5: L(',

. \kolchoados 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 Automoveis e. Caminhões FORD P .ças, "Í.:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço mechanico
� Deposltarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

m Ernpreza Nacional de Nave�açêio "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite F"/Iarja J

-- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�P"ÂVàVÂV������""���������'�������a�ÂvÀ���O

G����.Ilt�� -- .. ---.-::.�� ... ��.�.:-..u••���.
��L'Í!IU!<l�_��_ _ **A••�,�••..· Rua Trajano, 2 Msob.)

e'1fffj��'fl8���'ffiffJ�' U ���.v��
O Fone 1325-Aterlde cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"l �ado, para o interior.

�
-

_ _
• I Dr, Aderbal R.

� FUNr:::)ADA EMilIS7 I da Silva
e
S.. • J(\C{éi

I egurOs. Terestes e Marltlmos o RuaCons. Mafra, lO (sob.

! InC�����!a:���;;�Oa" PRIMEIRA �.�o,o:::Sil � 1
__

Fones�:_:_129�_1
1\.L..)Ll\.'w'A3 .Hr->.i� LE :::'c �,A' {jCiJlji :10
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES lMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMfOAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM ,1935 4.280:552$970 .,

,Apentes. Sub-Agentes' 8 Reguladores de-Av�rI8"rem todol 0.'Elt8dol I!�� '" ." f' UF'llrlltll li> ";1' S pri" '!I;r,?'� N'l'C�U' ���r\'}"<;
, <-

Agentes em Ftorianopons : II
� Campos Lobo & Cía. I
! Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 , (Curso de especíaJinçlo em Chevrolet.o,;�

-.

F! F:FONE N, 1.083 END. TfLFGF/,lllC ALL/ I ç / �

� � molesuas ue senhorasj
·0 . Vende-se, por preço de

G Escritórios em Laguna e Itajaí ! Atende na Maternidade eseja concerta O ocasião, um automoveI cne-
U ?6 até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o vrotet de 6 cilindros, em� SUb-Agentes em Blumenau e Lages " e á !;lr�e- Consultoria: sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.
� • ANITA GARIBALDI, 49 Miguelínho que será plena- Tratar no Largo 13 de�,�O.@.��G.-_�--.-�---".OD"••• -------- ",ente satistefto. Maio n. 2].

Ex·chefe da clinicá do '1
tal de Nürnberg, (Pl\)reS�Or
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeclaUsla em cirurgia

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

operações de plastica

Dr. �lIigl)el
Bc.)abaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada

! I Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone. 1 595

��..... O__-----__
�

I Atentae bem 1
•
fi
�
fI
8

•
.,
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Dr. Carlos Corrêa

vt;llHUl (1;' t:

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do HOlpital

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clfnlca médica Ide crlan
çal e adultos

Consultas diariamente das

4 heras em diante

Consultorio. Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

ResiJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE'-II)74
LABORJ\l Ji?iO DE

ANALISES

( 1 1 l\ ( r : 1\ ( I U ai

espirituosas anedotas, historietas
comicns r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a
,.

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

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVE RA

VE��DEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa-.
Estreito, com agua cena

nada, chacara, muitas arvo
res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. ,B. C.
EM FLORfANOPOLIS: as

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

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

DOS UMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

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

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

prietr
-

DELGARDOWEN
DHP <' N, no Largo 13 de
Maír -o. 7.

.....

d
. t-

U"::;" e ('SFf ciahzação em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

_w'" -
_

V
.e uma bem montada

AL' AIATARfA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

fJ

Formídaveis sortelol proprlol, Ir.s vezeI

por semana, todas aI segun·
das, 1er'8s e lexlas·felral,

•

I
•
"Extração com global di crlltal.

A maÀ. j I'� f'l� deu.... honestidade, pois, os ser-

111�l ião preafincladol pelo povo.

•
, r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
OAZETA-Florianopolis 13-11 -1936 5

PELO MUNDO

MUNICH -As cerirnc nias re

ligiosas em honra aos primeiros
Illartires do nacional �ocjaljsmo
[oram imponentes, realizando-se
na praça Odeon.

LONDRES- As relações di

plomaticas italo-britânicae �e.lho
ratam sensivelmente nessas ultimas
42 horas.

BELGR D,00- Os círculos

pcliticos e diplomaticcs juntos á

(35a Real, atribuem lima extraor

dinaria importancia a viagem do

príncipe Paulo para Londres.

Jornal TevereROMA-O
protesta energicamente contra

a idéia da fundação de uma re

I uhlica soviét ica espanhola no ter

rir-rio ainda não ocupado pelos
revoluciouanos pr-is isto constitui
ria um lu.to do patrimorno mate

rinl e espir .tual de uma nação.

VIE:--Jt-'\,-O ministro da lta
lia Conde Ciar:o, foi rccebirio
em Vi-na com todas as horne-

BIBLIOGRAFIA

I assi:n' �ara to?as. as resisten,cias passivas �o primeiro mo�ehto ..
E

qUI, nao ha Italiano imperial que falando das cousas da Alrica,
não d '0i� em primeiro lugar, não a tomada de Amba Aradam e

rim, a abolição da escravidão, e a amizade do vice-rei com o Abu-

NAVIGENCIADOIM PERIOITe��=�a�:r as fa-
"', . d ('! extre ..ml!!as .0;:, ..I·

mistas

•

na.

RIO, 11 - Rc�ardaJo pelo
Telegrafo - O padre Mac.:ario
de Almeida apresentou hoje, na

Se si tratasse unicamente de um sentimento limitado á siso Câmara dos Deputados, o se",u '·1-

.

I I d te projéto de lei:
tematJzação do novo imperio ita iano na Alnca Orienta, po eriamos

"Art. 10.-0 executivo, entambém apoiar em circunstancias forçadas, e empreguemos a �_alavra,
,

Ih d quanto vigôrar o E$tado de guer-oportunistas, que sugerem seme ante atitu e de conduta.
ra Prover;' lXJr meio de pen-Aqui, porem; trata-se de cousa bem diferente: As dec1ara�ões' .0, .

d M sões mensais, � subsistencia das
e ussolini, claras e nitidas, refletem o estado de espírito da gran-

de massa vl- ü« f f;uni!ias ele que sejdilJ unico ar-
e massa de italianos, quando anunciaram o proposito irme e reso-

luto de contribuir agora, que a grande partida colonial foi vencida, rimo as pe,6óas pr êsas por elci-
,

E N I f Ih to de prevenção ou r=pressão dos
para a consolidação da paz na uropa. atura mente- a o-com-, ,. . , ,

I 'dd b d
", I I' i cnrnes pOlltlCQS·SOCli'.IS, exc UI 0'

preen e-se, asea o no que veJo e OIÇO aqUl-a ta la tornou-se um '

f
' , "

'"
d .

f I
.

I os uncionanos CIVIS e mI itarrs,
pouco esconfiada, ou melhor, p"ra a ar ma-s c aramente, um pouco '.b 1J'f'd' I - que rontmuern a ·)er�.t' er qlJa'c I 1 ente, pela relutancia com que a Icg laterra, e com e a, I\S naçoes di, , GI
sancionistas, voltaram ao regime da normalidade.depois de terminada qU'�Ar prozvento i\

e

derarlO pu lCO,

, rt. 0, -l-}.S espezas prev 5-
a guerra e da proclamação do [rnperio. I

'
-

t
Si o veredito de Genebra, suscitara rancor e desdem hoje tdas nestab eld coSrrerao por coO::.aI id "d d

'

idi I 1 d as ver as e. ';gurança e r-
a ent: ão, que e CODSI era a mst rosa e ca cura ora, com que a

d P' b" d pr' d o
Inglaterra, mesmo depois do discurso de Edpn de Z 7 de julho, reti- F,emd I

u

Ildca [\ 'l� ,

o I,Clll
d eJ,

,

d did
'

d I' - ! f 'oe era e o iv uusteno a u--
ra to as as me I as escogita as para a ap icaçao CiO amoso artigo ,

I' di d·16, provoca mau hu 'r.or e desconfiança. t�ç" ou pe o cre I�O edxtraor I Jnda-
O

. "

'd f' d -' no para a repreS8ao os aru 1-

DilRem d..:vidas a um represen- s italianos são muitos escon Ia os, para nao recerar, mes- I d I�

d -' b I I E
. aos e itos.

rante de nação amiga. mo quan o nao seja CelSO, serem ur auos. aqUI pergunta-se, se o
A 3 R as dis-bi I h

' "" - d f .rt. 0,--- evocam-se
O jornal oficial Reichspost.s prover la umonsmo mgres, nao ameaça as vezes e trans ormar-se. 'O, n

b
. posições em contrano.

referindo"se á pai stra que teve o em zorn ana.

MÍlll5tro italiano com o chanceler Como observavam-me ontem: a lngl-terra retira os seus na-

federa! e o dr. Schmidt, diz que vias do Mediterraneo, denuncia os famosos acordos navais, e depois.
o acôrdo austro-alemão de II de se fala num argumento estavel das forças navais britanicas no Medi- [:) ESE_,A con-

Julho marcou uma nova época VO,ltei á Roma depois de oito mêses de ausencia: periodo terraneo, de três cruzadores, de uma flotilha de caça torpedeiros, de certar seu radio?
na historia politica do país. I nã?

excepcIOnalmente longo, mas, evid�ntemente vastissimo, para um dois submarinos, de uma flotilha de draga:ninas e outra de

anti-, Procure o BONSON, á rua

A' noite foi servido um ban- paIS que empregou exatamente esses O1tos mêses para tramfonnar-se submergivei%? Padre Miguelinho
qude de gola no Palat.:io de r:le u,? Reino,. com apenas setenta e c�nco anos de existencia, num Realmente, não soube o que responder, const-.tei porerr, i

�--

._

------

Schoer brunn, seguido de um es. Impeno <;�nsplc�o, numa das �onas malS prometedoras e, ao mesmo francamente, que no estado atual das causas, a susceptibilidade ita� I A N�Tl!REZA, em repor

petaculo de teatw, tempo, maIS dehcadas do contmente neglO. Tinha muita curiosidaàe liana aswmiu proporções jamail' atingidas, e que ai! sombns e apa- tagens Inechtas, _di� �açad!:ls, _na
cle observar de perto, o aspecto e a medida da temperatura espiri- rencias, (se assim 'le pode chamar) adquiriram tanto valor e ta, ta di-I �elva e expcdlçoes as reglOes

Só O titulo de
I
tual ?O povo italiano, wb a egide imperial, resurrda auspiciosa.mente ciencia, quanto as Juzes e os fatos. Podemcs nos lamentar, rna's isto .mesploradas do mundo coO! seus

I -t depOIS de secubs e seculos de extraordinarias vici3situdl s politicas. é um fato. I perigos, _ seus, bicho'l e curiosirla-
e el ar pro- Quando deixára a Italia em novembro do ano passado, o Existe agora aqui, uma soberba e vigilante sol:dariedade na- des, e revelada em

va a identi .. le:foirito �a r::assa, aqui, já ,a!c�nçára um ccrt�,nivel dt� �u�er ,excita- c:ional, que a vitoria e a conqui5ta elevaram a uma temperatura al- Vamos lêr!
çao entu5Iashca, com os pnmell'o:; sucessos mlhtarp.s da EtlOpla que, tissima.

dade vieram apagar a lembrança, nUnl.:il extinta, dos revez�s de cerca de E' porem uma solidariedade instintivamente convergente para
quarenta an�5 atraz.-Mas o entusiasmo era velado por uma certa as obras sistematizadores da paz e da organização economica, que

RIO, 11 � Na série de me- sombra trepidante de preocupação que o firme proposito e a vontade está cançada das veleidades de novas aventuras.

didlls que o sr. Lima Duarte, altiva de um,a ,IC5istencia 1\ toda fJrov�, nAo consegu�am dissimular.' E é uma solid�riedade nácional, que espera unicame�t,e ser

procurador do :rribunal Regio- ASSIStira na ��",ça Veneza, a grande reunião de 2 de ou- posta lealmente ao ser\'Jço de um programa comum de coletIVIdade
nal Eleitoral do Distrito Fede- tubro, na qual MussolIm, evocando d comunhão fraterna das armas halmonica. Que peso e que ações poderá desenvolver para alcanç:u
ral vem tomando, está incluida na grande guerra com os outros pélÍses da Entenk, Jecorrêra a mo· essa estéÃbilização das forças, que hoje, nesta Europa atormentada e

tambem, uma nova providencia, tivos mais liricos par.a �xconjurar lima divergencia. que seóundo ele, ansiosa, podem parecer agitadas e inquieta�, mas que bradam em

A partir de lloje, torlo� os ban- não teria real!Dent'3 JustlÍicação alguma. altas vozes pela concordia e pelo trabalho?
cos, casas de comeIcio, reparti- Nessa �eun ão o proprio �ussolini, com palavras incisiva5, E' esta em Roma a impressão de quem nota o entusiasmo
ções públicas federais, estaduais que não escondiam um� certa trepIdação, anunciára solenemente que trepidante péla empreza abexim e entrevê, hoje; o sorriso satisfeito
e municipais. eafim todos os lu- a toda e qualquer med'da de represalía, a ltaha r'3sponderia com re- do Imperio, resurreto.
gares em que óe trabalha, vão re- sistencia aplOpriada. Esse aceno velado a passiveis e graves com

ceber um o�ici:> da Procuradoria plicações, pareceram-me ter deixado o vestígio de uma ansiedade
Eleitoral. chamando a atenção preocupante, no espirita do público. Não acompanhei in loco, a

para o arti�o seis da lei n. 48,
I
marcha do espirita .col:tivo nos mêses de conflito, quando, de sema

de maio de 1935, sôbre o cida-. na .eT? semana, ao JubIlo provocado �elos sucessos militares, unia-�e
dão alistavel que, atingindo a ida- � Irritante constataçã� ?O,S desc,onheclmentos, e daquilo que os ita
de de 19 en::lS, sem a posse do !tanas chamavam as InsIdIOSas Incompreensões de Genebra.
titulo eleitoral, não poderá pro- Não sei, portanto, imaginar aproximadamente como se tenha
var a sua identidade. operado a transformação do sentimento nacional, da qual a cada
Assim, qualquer individuo maior momento, comtato agora, os sinais indiscutiveis.

de 19 anos não poderá apresen- Obs�rvo, constato, registro. O antigo axioma preconiza que
tar outra prova de identidade, si· contra � realIdade dos fatos não ha argumentos. Teoricamente, po
II ão o titulo de eleitor, que será demos Julgar os programas e as obras do fascismo, como melhor nos

exigido em qualquer lugar. agradar: Mas, a politica n�o É ,�ma ciencia. abstrata, que só serve

para, dissertar sob.re �outnnas. E ,por defimção, calculo de forças e

valonzação de diretrIZes. A ação do fa5cismo' italiano, é hoje um

elemento fundamental, de qualquer establlizaçi.>.o europea. Seria um

GADO HUMANO, de Nes' erro perigoso dela prescindir por motivos de preconceitos e seria
imperdoavel equivoco não compreender sua orientarão c.tual. Nãotor Duarte -Irmãos Pongetti - :t

Rio. Com um novo livro do sr,
dizemos que compreendê-la seja facil, pOlque para isso é necessario

O ir alem de uma aparencia ligeiramente paradoxal e contradl'torl'a.Nestor Duarte, GAD HU- S
MANO, romance desdobrado

... eria de fato, ingenuo imaginar, que o espirito dinamico �����������������I����������
em ambientes baíanos, os átivos �igamos, da disciplina imposta por Mussolini ao povo italiano. tenha I

SIdo atenuada, como consequencia da vitoria na Africa Oriental. O I·editores Irmãos Pongetti vão ini·
I d d I

. sucesso, como é notorio, nunca foi deprimente: e o povo italianociar uma esp en i a co eçãlJ, m�

teiramente dedicada aos nossos
nunca esteve tão seguro de si, como hoje, do que aliás fa7. alarde;

escritores mais modernos e apre-
não é formado por p�eguíçosos e indolentes. f. a sensação da gran

ciados. Será essa série nRoman- dez� da emp�e�a realIzada pelos so�dados na Africa e pela diplo-
ln

macia ITu.ssohn,lana na Euro,pa, é, VIVa e domina todos os espíritos.ce!> Brasi eiros, que certamente P _)

d
oue-se Imagmar com que mt,'eoslficação de orgulho patriotico e doterá grande a<:eitação em to os decoro romano.

os Estados brasileiros. P
n n

. o:�m,. e aqui está, o lado· paradoxal da situação--este en-

MISS SECULO XX, de
tuslasmo mlht&nsta: esta altIVez romana ostentada a cada passo,não

S C M F
tem senão uma UnIca preocupação: a de mostrar-se inteI'ramente ao

OU2a osta- oura on�es-

R· D d serviço das obras de paz e da civilização. Seria impertinente inda
Ia. ois romances êsse gran- - U G b U'

-

de escritor Moura Fontes estão gl
ar as

razodes. mad mosbsa a

d
e�e 'l�a? md desejO especial de emu-

,

d b RO
,ar as tão ecanta as o ras e CIVI Ização a antiga I�oma imperia))anunCIa OS para reve:

-

Nã
.

O f'
,.

,

MANCE D'UMA CARIO::A
u sei. ato e que eXiste.

e MISS SECULO XX. SãO. Lá �m Addis-Abeba, o vice-rei Craziani, não deixa passar IIdois livros interessantp.s, escrÍtos sIquer um dIa; sem protestar em todos os tons, a vontade pacifica
numa linguagem amena. Eles irão d)ra do seu governo; e o seu proposito de generosidade e de lon-I_canelta ar:-a5t�r gra:de sucesso. gaminidade para todas as crenças, para todas as raças, e digamos �-�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''::

VENDE--SE:no local Caiacanga, (Ba.
se da Aviação Naval),

uma grande chacara, com

pomar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

engenho de farinha. Tratar á

a n,wa revista editada pela S.
A. A l\TOITE, do Rio de Ju
rleiro. Publica-se á� quintas-fc:
raso Preço: 700

PIAN .o vende-se,
por preço baratissimo, um

piano usado, á r�tla Esteves
gunior, n. 120,

UniãD de
duslria e Lavoura

Flurianopolis

Comercio, Inirl
de

rua Tiradentes n. 16.

Assembléia Geral ardi-
naria

De ordem do snr. Presidente convido a todos os

associados desta União, para a Assembléia Geral Ordinaría
a realizar-se no dia 13 do corrente às 19 horas. afim de
ser dado posse a Diretoria eleita em Assembléia do dia
8 do corrente.

Florianopolis, IOde No vembro de 1936

MOVEIS- ven�

d�m-se, por motivo de
vIagem) novos e moder

nos; um dormitorio de casal
e uma mobilia de sala de jan
tar.
Vêr á Rua Conselheiro M2-

fra, 71-A.Severo Simões
Secretario

Banco de Crédito
I
,
i
I

Popular Agri-
i

e ,
I

I cola de Santa I
Catarina

I
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

r;!jn Trajanc� 11, 16
(Edificio proprio)

CapitaÍ 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEP�SITOS

PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

CIe Limitada 5'[, ala,
Cle. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo 8·(. ala.

Casa de Diversões
Familiares

visporã Imperial
o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIV�PSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo IJ'ovêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vi.r;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça
de Novembro

15
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tência alimentar, médica e dentária aos estudantes pobres. u

Dignificante e enobrecedor é êsse áto do governador Nerêu Ramos, procr ando,s
sem estardalhaços nem pompas, amparar a mocidade barriga-verde, facilitando-lhe d

estudos, para que, amanhã, sirvam dedicada e gratamente á terra natal.
Ha dias era sancionada a lei de auxilio ás nossas .entidades esportivas. impc

lindo-as a prosseguirem no seu abnegado afan da cultura física dos nossos moços.
Agora a assistencia alimentar, médica e dentária, co.npléta o estímulo a nossa

juventude na formação de uma raça íórte, sadia e culta.
Tudo isto se faz e se processa sem se proceder de movimentos reivindicadores.
E' o próprio dirigente dos destinos da terra catarinense que com géstos e não

Num gesto altruistico e benemerito o ilustre governador dr. Nerêu Ramos sau- palavras, com atitudes e não básofias, ampára e auxilia a mocidade, tornando-a adrni
cionou, ôptem, a lei que o autoriza a organizar, nos estabelecimentos escolares a assis" fada e digna.

A G�::��rtiva OpresidenteRooseveltA GAZET
����������-������������

chegará ao Rio, dia 27 A voz --o o p o v o

RIO, 13-0 sr. Macedo Soares, ministro do Exterior, FLORIANOPOLl5, Sexta-feira, 13 de Novembro de 1936

falando hoje á reportagem, informou que o sr. Franklin
Proc_;dentes de Blu�cnau, che- Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da America do

Nassa V I" dageram ontem a esta c�dade, os Norte, chegará ao Rio de Janeiro na manhã do dia 27 do
componentes da

.

embaixada de corrente, não estando ainda ultimado o programa de re-
remo do �menc�.. cepção a s. excia. AHIVER5ARI05 CINE Rr:'X ' 7 30 h

.A embaixada e mtegrada. por Falando á respeito da delegação brasileira á conte-
i. ,as, oras, Ontem, á tarde, quando as

dois elementos bem conhecidos rencia de Buenos Aires o chancel!er brasileiro íníorrnou
Aniversaria-se hoje, o jovem

um filme surpreendente com Dou- guarnições concorrentes ao prelio
d

.dI' E
.

Vid I h bil 'f' glas Fairbanks jor. e Elissa Landl'," ,

n�s :0 as es�orhvas esta capita; que a sua partida se dará, talvez, no dia imediato á do ugemo la, a 1 gra lCO nautico tremavam, conseguimos

sao eles Osm Melo e Saul Duque presider.te dos Estados Unidos.
deste diario. Cavaleiro de improviso. registrar os seguintes tempos:

Ganzo ambos cont.a��o com ele- Ir.formou ainda, o titular do Exterior, que entre os snzern BH05 HOJE CINE IMPERIAL, ás 7,30 1 tovissimos do Aldo-4'19

·vado ?lJmero de. vitónas. membros componentes daquela delegação se encontra o hores, Eddie Cantor em última 1·
., .

Sera o Am�rJc� hospede do sr. Hildebrando Acioly.
a exma. sra. d. Hilda Leite exibição, Escandalos romanos,

Novissirnos do America alvc-

C. N. F: �artlnelh. .

O presidente dos Estados Unidos será recebido em
de �ima" esposa o sr. cel, Ma· CINE ROYAL, ás 7,30 ho- r�u um pouco antes da rnéta com

Os. distintos esportistas foram nosso país pelo ministro Cordel! Hull, ministro do Exte- laqUla.s Llma;Alb R
ras, festival do artista chileno An�

4 17.

r�cepciOna�os pelos �rs. Jo�é Ca�- rior. da grande Republica norte-americana, que deve estar
o Jovem. ert� am�gem; dré de Negri e o filme-Es-

A guarnição martinellina-

dido da Silva, presidente; LUIS aqut a 19 ou 20 do corrente, como hospede oficial do � �enhonnha Alice Mana de candalo daBroadway de1935
l-Ionra á Liga-cobriu o percurso

Carvalho, Osvaldo Machado e Brasil. Oliveira: J O AI' F
'da raia em 4'17 315, tendo o

com ames unn e ice aye.
Raimundo Vieira, membros dire- --------------------,------ a exma. sra. Zoê Mesquita «four> riachuelino concorrente

tores do querido «Martinelli». COm 16
Rod'a, esposa do sr, Demerval CINE ODEON, o lider, loca- ao mesmo pareo, logo em segui-

anos ape 11a5 Rocha; liza ás 7,30 horas, Caminho da do, alcançado o magnifico tempo
Pela representação do C. R. a senhorinha Hilda Eugenia morte, com Bob Steele, e um de 4'7.

Aldo Luz junto á Liga Nautica UMA MEN I NA ERA da Silva: complemento nacional. As guarnições acima esticaram}
de Sta. Catarina, foi apresentado A AN IM � �O�.... DE' Ed A t

' I t t
'

_.. 'rJ...I �.... oJevem gar ranes.

"Record" lloe,conrao.ven'oemare,em projécto no sentido de ser AT IV IDA ...... 1:.;:""Si CO......�
-

HABILITAÇÃO Aaberloumpareoem homenagem MUNISTAS'I nostrabalhos'l rauJo
á Marinha de Guerra, e que de- BUDAPEST, 12-A policía prendeu 31 pessôas, das Estão se habilitando para ca- f F· . ...1
veria constar de corrida de esca- quais 15 acusadas de atividades comunistas, entre estas sar: dr. UdJ Dseke e d. Olga daAssembléia IguereiUo
leres, para o que seriam convi- uma menina de 16 anos, que a imprensa apresenta como Weickert. ambos solteiros e na- Ca ta r i nense
dadas as unidades surtas em nos- animadora do movimento. turais deste Estado;- E.lefterios Segundo informações que a pe- A campanha do nosso presa-
50 porto. Apostolo Comninos e d. Maria dido nosso, forneceu o sr Dirdor do conterrâneo Altino de Oliveira,

E1se prospecto que visava não 3O. CONGRESSO Galletti. solteiros, naturais da da SecretllrÍa da Assembléia do para ser levada ao prélo a segun-
sÓ.nente homenagear a Marinha, ilha Kastellorosso (ltalia), e resi- Estado, sr, Osvaldo Melo, foram da e lição de "ASCETERIO,"
corno tambem abrilhantar mais iiiiii__�_iiiiiiiiiiiii iiiiiiiíiiiiiiiiõiii;;, dente nesta cidade. apresentados neste ano, á Assem- a modesta mas 'motiva obra de)

.,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
as regatas com o comparecimento das classes canser-

bléia 104 prc.jétos, havendo sido imortal poéta, que tanta honra e

de alguns elementos da fórte Li- E'ALErlmEHT05 rejeitados sómente 4. ':mlho emprestou ás letras cata-

ga de Esportes da Marinha, me- vadaraS Ontem, faleceu, na Chácara Podemos garantir, de acôrdo ri-ienses, é destas campanhas que
receu aceitação unanime. P'd I F d das Irmãs da Divina Providen- com os dados que verificamos na- bem merece o auxilio, o amparo

removi o pe a e eração de Comercio, Industria e La- •

Ficou tambem determinado que di d
.

I I " cia no distrito da Trindade, a quela diretoria. que o avultado e a deülcação de todos aquele-
voura, se Ia a nesta capita rea izar-se-á nos dias 1 5, 16 � e 17

seria oferecido ao vencedor da d BI 3 C d religiosa Irma- Aste'rie Schreiner, número de projétos bateu o re- uue co-ihecera-n Araujo Piguc-
o corrente, em umenau, o o. ongresso as classes conser _

00J '1

prova expressivo brinde como vadoras em nosso Estado. natural de São Bento, neste Es- cord, desde o funcionamento do redo.

lembrança. tado, ingressando na Congregação antigo Congresso e o da nova As- Dada a nobreza desse m rvr-

Teriam para êsse fim expedi-, ��- em 1926. sembléia, antes ou depois de 1930, mento e a justiça da sua hnali-

dos os necessarios convites. t -'(�:'f:: O enterramento do seu cada- alcançou a tamanha cjfr,�: o nú-! da.de, .não podemos deixar de íe-
ver verificou-se, ás 4 horas, no mero, de ordem dos projetos que I

hcirar o sr. Aluno Ülivena, ao

cemiterio dé Itacorobí. transltaram naquela Casa. mesmo tempo que àamos a nossa

CAPE' BOM SO' NO I :oli�ariLdade �" in�eiro apoio

..JAVA
a tao elevada inICIativa.

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Assistencia alimentar,
rnédica e dentária

aos estudante� recursossem

Redator-Acíoli de Vasconcelol

Remo

Os esticões de
ôntem

CARTAZES
DO DIA

ALGUNS PALPI.
TES PARA VOCES

1. Pareo-Estreantes--Ga-
nhará o Martinelli, pois a do
Paulo é muito bamba e dizem
ser a melhor.
2' Pareo-Campeonato de Re�

mo-Este será roxo nada posso
adiantar.

3' Pareo-Novissimos-Ria"

�hue�o ganhará seguido do Mar�

Itl1elh.
4. Pareo Skiff-Será o cam"

peão Eliezer.

5' Pareo Classe aberta a do's
remos-Ge!cino está treinado
acho que será dêle.

6' Pareo-Junior-Ganhará o

Riachuelo, os demais são canjas.
7' Pareo-Canóe-Este é do

Cabralzinho, pois o Célio não es

tá fazendo resguardo.
S' Pareo Honra á Ligll-Es

te será o Martinelli que terá a

Honra de levantar, seguido do
Riachuelo e Cachoeira.

A
LUGAM-SE quartos. Tra

tar peJo fone 1436.
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
R ua Trajano n. 1 (,obrad .. )

Declaração
,

a praça

Os comprim!Jos de HEL!'IJ1-

o oresidente
do Perú vai

Na qualidade àe representante ta r seu man ..

do sr. H�nrique Lage e da Cia. dato prorrn-
Nacional de Navegação Costeira, gadonesta capital, comunico ao co- LIMA, 11 _ O Congressomercio em geral e aos meus pre- Constituinte, que se ocupa da E'lCor:tra-se, desde ôntem, nestasados amigos que o sr. Henrique I danu ação as reeleições gelais rea- capital o sr. gal. Leitão d('"
Lage e a Cia. Nac. de Nav. I 1

O seu apparelho renal tam- TOL t.omam-se f;:,{.�lll�Co'Ü(, Costeira, não tem nenhuma liga- di�adas a � de outubro findo, Carvalho, comandar.te da 4a.

b.em fica SUJOo, em conse- dissolvidos en_.! ,... ",li".. I..�')rn
.

C
w;ute atua,mente cinco sugestões Brigada de Infantaria. que �e.

-
=

'.' ção nem mteresse com a ia.'
quencia das impurezas que assucar', consti,�ui.cc:o um:.. TI' d N

te:tas pela minoria e uma da faz acompanhar do estado maior-
ransat antlca e avegaçfio, nem

oelle se vão accumulando; c.:lborosa limonada. d I
maioria, a qual propõe a exten- Vlsitado, em nome do govêr-preten em tomar parte na a u- d de desse appareIho o Snr. se

d
são O man ato presidencial do no do Est�do, pelo sr. Cap. Ec.;-ida companhia, o mesmo si ve" B

limpaI-o, tomando HELMI- �i."4'��--'
-

iI!" '�;,f '4;.0/ bro de 1936. Essa sugestão acrescenta que A]' udantes de Ordens cap. Pes
TOL da Casa "Bayer" que � ,� *.i.l \.\ '"

m t.1 ',1'='\\ J. Santos Cardoso a fórmula proposta terá que ven- sôa Fontes e tte Ramiro Gone

tiEtiP'f'(',j Píi I!I/! '/��\� cer a resist-::ncia do presidente çalves, retribuiu ainda ôntem

. ,

'

;.. '" f'1 t),; � '/ I

'< ';:��u Praça F15 l�e NSovt' 2C2-t�ob. quanto dav fáto de prorrogar o vis�ta feita pelo Govêrnador ca'
• po IS. an a a arma. seu man ato. I tarmense .

....................................................................................................................................§�A..Em..t§m*m.�m.R.e�J

Gal. Leitão
de Carvalllo�t'��t..�.- '-'

Cm � so;o? Nunca! O � o melhol' dos decin[cc·

Snr. nunca se utilizará de tantes dos rins e das vlas

um copo que'não esteja bem renaes.

limpo!

UM ERRA.DO

o Sabão

Especialidade"
& Cia. •• Jaínvile

"Virgem
de Wetzel S��Ã���RGt}Jf

EspECIAll DADE(MARCA REGISTRADA)

recomenda ...se tanto para roupa fina como para roupa comum
���������� '
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