
. . Aind� não se fez na vida !nternaciol1aI uma expe.
ncncta que e, entretanto, necessaria. a intervenção oficial
das saias na luta pela conquista da paz.
,

Mais que sá�ido �stá q�e a paz dos ho.nens, isto
e, das .calças, tem sido sistematicamente, indef:íivelmente
precária.
, .

E' o gue ate�ta a historia de todos os tempos.Convinha, pOIS, ensaIar os presUmas d3 o:1tro sexo.
. Talv�z que a. mulher reuna em si um cO:1júnto deatnbutGs mais. acesslveis ao ideal de concordia hUl1ana,do que os atrIbutos, provavelm�nte negativos, que reU:ie

o homem.

Sup?mo.s qu:_ () Bras.ii se a-:-ha disposto ,1 tentar
es?a expenenCla. Vao seguir agora para juenos Aíres
alem das senhoras funcionarias do Itamara1L as quais po:definição, sã.o diplúmatas, três senhoras deputadas. ' t

Imagmavamos todo� -nós, os de calças -que as
nossas deputadas se devenam, C0ill irrivalizawl entusi".
mo, á s?l�ção legislativa de uns tantos prementes Problfl •.mas SOCIaiS entravados pelo egoismo ou pela incapa

. t;-
de dos deput�dos másculos.

"Cle..

M:nc�on.e�os, por exemplo, o caso doloroso dadesproteçao Jundlca da .mulher, caSei .la ou não, -abandona-
tda �o� protle �delod mand.u ou sedut Jr; o caso da assis
enCla a ma erm a e e a mfancia de �validas' o caso dos
menores aba_ndoIlados ou deIiquentc·�. etc.

'

Parecia-nos que suas excdcdcias encontrélriam armaravilhoso campo (}e at;ão para íniciatívas g-"n: nr

d

"

'b'l'd d
\.. _ro�as

;>ropnas aa sensl I I a e do seu sexo.
'

Eng�n? nosso. A vocação das nossas deputadas é
para as atlvldades de. �az, e tanto mais atraentes, quantf\pr?cessada� no estranJelro ao �abo das viajnl1� Cf) lf,,·t ,_

Ve'IS e meGlante reprfsentaçãn !e r ., I
,

.

: i 'cjl'e ntj"

ne�te, �m missões, x:>acinstas? Quem sabe Se â paZ J :;,sálas nao 5erá. a _umca a assegurar a fraternidz.de huma )
(Do DIano de Noticias, do lUa, de hoje.)

na.

,1'. �,i, {�3
.
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Op(�5IçaOno

z
B lO, 17 - Acentua,s� o antagonismo existente en

tre o Comité Central das Oposições Coligadas e a Frente
Unica.

Emquanto esta permanece disposta a sustentar o octó
jogo, os parcdros oposicionistas, por sua vez, não que-Irem saber da Comissão �;xta ideada pelosr.joão Neves �����������������������I����������������������
e os srs. Vicente Ráo e Agamenon Magalhães, I A "0'2: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

As Oposições Coligadas ainda concordariam em par-
tlc par da Comissão Mixta se ela fosse organizada nos Imoldes de uma pequena convenção, com representantes
legitimas dos partidos da maioria e da minoria para exe-I AHOc..tar ::1 seguinte tarefa imediata: a escolha do futuro pre-

.--�

sideníe da República.
E,' que as Oposições Coligadas chegaram á conclusão Prêsode que não hí:.. a miníma parcela de sinceridade na pro'

posta de paz, contida no octólogo írenteunista.
J::: é tempo, realmente, de se pôr um paradeiro nessa

mz nia de pacificar a politica nacional por meio de formu
las complexas e através de um intrincado sístema de si
na.s fechados ao livre trânsito dos entendimentos leais.

Proprietarlo e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

IiII Florianópolis, Terça-feira, 17 de Novembro de 1936
.�---__:_---------- .---- -- -- ._---------------�-----�
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CAFE' BOM 50' NO
..JAVA.

Praça IS de Novembro

R i ppe r"
Antunio Paschoai

Matou o írmào
mar pere- tiros!a

.

Iras.
dos prêsos atirou-se ao

éendo afogado

82 cemunfatas
O famoso cUr.B a bordo do "Comte.
randei.o Ca ...

liforte Um

RIO, 16 _. A fam;l do cu

randeiro já se espalhava pela
cidade e os crentes na bruxaria BAIA, 16 - Pelo "Comaudante R:pper» passaram por

este porto, 82 prêsos implicados ,lOS acontecimentos comunistas de
r,')vembro de 1935 e que procedem do Maranhão,

Figuram entre os prisioneiros, IJ bacharel Fernandes Perdi
gão, ex-secretario do govêrno revolucionário e a professora Yole
Freitas.

POSSi III CAMPINAS-IS-Na tarde
de ontem, na propriedade agrico
la Olaria, distante de Campinas
quatro quilômetros, na estrada de
rodagem de S. Paulo, desenrolou
se impressionante cêna de sang'IC,
qU(� se prende a questões de Ia
mil:a. Quando os irmãos Foresti
discutiram acaloradamente,no auge
da contenda, Ludovico deu uma

enxadada em �eu irmão que, para
se defender, sacou de um revólver
e disparou dois tiros, atingiu lo,
Ludovico, que caíu morto.

Jost Foresti, o crimiuoso.lupiu,
apresentando-se, depois, à delega
cia regional de policia. A vitima
contava 42 anos de idade e deixa
viuva e sete filhos.

_7__��������_ _ I procuravam com certo interesse,
�, !li

d t
-""

b
�

I
l o consultoria instalado n 1 rua

Da ln us
�

rta .

r SI eira Orestes n.50, no bairro de San-
to Cristo. Alfredo Calilorte, afri
cano espadaudo, era o homem

- ... dos milagres. Com breves difu-
O in IIuerito liue li Co rise-I madores beberagens e "despHchos",
I�)o Federal de Comércio êle codoseg.uia satisfazer plenamdcn--

,'t::: os eseJos mars estravantes os

Extsililgar procedel"á em seus núrnerosos clientes. As con-

JA ....I! 6 ">ll�t:\� custavam dez mil réis e os

..DuO � paIs trabalhos posteriores eependiílm VOOUde ajuste prévio.
RIO, 16-De acôrdo crm determinações do presidente O invc,::gador Batalha efetuou

da Republica. e prisão do curandeiro condu- I

a
Conselho F ederal de Comélcio Exttrior vai promover err zindo-a para a I a. delegacia au

todo o país um largo inquérito sôbre as possibilidades do indústria xiliar.

brasileira. Neste sentido já foi passado um telegrama circular a051
O inve�t;gad0r apreendeu Vá- MARSELHA,16-Verificou

governadores dos Estados solicitando a sua colaboração. Esse traba- rios
.

breves, .ddumados, dro.gas se hoje uma violenta explosão na

lho visará o deõenvo:vimenio Ír,tPfDO d1l nossa : ndust: ia a sua fX-
I suspeitos c n:u.li': '�<ll tas de clien- r t-b,ica Nacivna! de· Pol'lora. em

pansão no estrangeiro, ao mesmo tempo que reduzir a quota de tes, Uma d s�as. cartas era, assi- Saint Chamas.
importação de certos prodútos que já podemos fabricar. nada p�r T 'Ol�erra e pedia ao Em consequencia dessa explo-

Neste inquerito deverão ser estudadas, tambem, as questões curcndeiro r�a.�llar um servIço de
são morreram vinte e duas pessôas

de poder aqui,i.tivo dos consumidores brasilei�os e as q_u� se refe-j aperto num J�IZ par� resolver o
e trezentas outras receberam feri-

rem com os meios de transpctte e o: convernos coruercrais que te- caso de um Inventar,o.
mentos, cem das quais se acham

mos assinado com diversos países. ?- C em estado grave.
No referido telegrama cir.ular que tarnnem foi endereçado ",-OQ ongresso

a vários departamentos industriais c1estaca�se o seguinte trecho: de Comercio Dispensa de
UE' indisp.nsave] que o inquérito revele até que ponto já •

1 serviço rl"lili-
estão preparadas as nossas industries para maior expansão no con- I nd u str Ia e La '" ta r pa ra os
sum» interno e conquista dos mercados estranjciros, antecipando, carteiros
egualmente, a noticia da melhoria proxima de seu produto e do

-

VO U ra
aparelhamento comercial para a sua propaganda e consequente
venda.
f: preciso que o govêrno seja informado não somente sobre o

valor das facilidades que atualmente oferece p�ra a expansão
das industrias brasileiras, mas e principalmente sobre futuras a3 pro
videncias ma;� importantes que deverá tomar em beneficio daquela
expansão. E' url,:ente que a propaganda comercial dos produtos
brasileiros seja estudada no Ínquerito de sórte a ficar estabelecida
uma cOOldenação perf.::Íta entre a 81;ão do Governo, pelos seus re

presentantes no interior e no estranjeiro, e a dos fabricantes de
cada prodúto".

Quando o navio passou por Recife, desapareceu de bô! do
um prê.o de nome Vitor Bremen, parecendo que morreu afogado
por se ter atirado ao mar.

Para evitar a repetição de tais fátos, a policia desta capi
tal reforçou a guarda durante a perrnanencia do navio neste porto,
nada tendo se verificado de anormal.

pelos Notas & Fátos
ares

de o "Abry fecha"fabrica
r�olvora Com a posse do deputado sr. A b ry

Ior. fechou-se a nossa Assem
bléía Legislativa.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' ."JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Haspitàl de
Jaraguá

inaugura-se no dia 22 do cor- ALUGA-SE quartos, tratar
rente, ás 16 horas, o hospital de
Jaldguá. pelo fone, 1.436.

A paz das saias
RIO, 16-A' vista de se achar

Sob a presidedcia do in- o Departamento dos Correios e

dustrial sr. Kurt von Hert- Telegrafos em dificuldades para
win instalou-se, domingo úl- ad"llitir novos condutores de mala�i
timo, na cidade de Blume- que estejam quites com o serviço
nau o 20. Congresso de militar, e para que não fique pre
Comercio, Industria e La- judicado, por falta de pessoal, o
\Toura. serviço de condução da c rrespon-

M ----D.. k·
dencia, o ministro da Viação rf-

a .�y r"C· §fi

I
solveu dirigir-se ao seu colega da

fo rei vai Itl't .... ". Guerr�,afim de sol�citar se torJem
.. CI;lIt

I
extensIvos aos refendos serventua

'pusll á Côrte Suprema.
N - d A

t d E 58r·Sie n� 1Ya Jll'J rios as medidas adotadas com re-
a sessao e on em a gre- 'S!lII""

I' b Ih d.

C" <> ·f .. I d ri!
.

:.Iça0 aos tra a a ores, a que se

gla .orle, o LCursO OI lU ga o. menar&� � .

56 d 17 d b"
Pelos pacientes, usou

.

da pa- j
l§,"jü �e,éle I

o

Ma�l�o .'
e e a fi!

J d d B C cague e Inlsteno .

aAvra o a voga o arreto am-
OLATHE E 1

pelo. .'. stado oe Kan-

RIO 17 Em viltude da de- A Côrte negou provimento ao I sas, .17-0 JUIZ Belth Rogers
,

f' d
. mamfestou que o !loivado da co-

cisão da Côrte Suprema, os nu- re.curso, para con Jrmar a eCI- i h·d
-

d '
.

.

.' .- 1 J - t' F d I ln
eCI a atrrz a tela, Mary Pl-

cle,1s integralistas eXIstentes no .au (a liS Iça e era.
1 f d

'

.

", _ f
-

,
cc or , com seu hlho Buddy Ro-

terntoflo baiano pCImanecerao e- iii
mp rf!!rtante t b d'

h d
I I..." gers, am em ator e cmema,

c

aC
os.

, d h'
será anunciado em Hollywood

10m?
e �. conbec}mento .ge- discurso poli- na próxima sexta-feira.

Ta, os mtegra.1stas alanos tive-

ram os seus nucleos fechados, em -tico ----�-------

virtude do governador Jurací BAIA. 16 -O govêrnador O fa Iec inte n-
Magalhães ter descoberto um Juracy Magalhães saudará o pre- d II.,ra I
«complot» verde... sidente Getulio Vargas no ban- tO O gene ra I
Os adéptos do Sigma, não se quete que a Baía oferecerá ao And rade

conformando com a atitude do Chefe da Nação por ocasião da Neves
governo baíano, requereram uma sua presença nesta capital. Reuniu-se ôntem o diretorio

ordem de "habeas-corpus" ao Asseveram os meIOs bem infar- P. ALEGRE, 16-Faleceu central do Partido Uber;..! Ca-

juiz federal da Baía, que inde- mados que o discurso do gov�l- nesta capital o general F urico tarinense para delibPfflf sôhre fi

feriu o recurs;). nadar baiano terá grnnde irnp( i-O de ;' !,('rade N, Vi.. ' P-' .

Os integralistas, em face da tancla �olitica, definip'do a atitu�e I .S,eu corpo, embalsam,ado, se- a qual fOI aceita.

decisão da Justiça Federai, im- da Bala no atual momento De.CIO- gUlra amanhã para o RIO de Ja- Para essa vaga foi ele�to o SI.

pelraram um outro nhabeas-cor- nal. ' Deiro. Emilio Ritzmann.

Os nuc;leos
integralistas
permanece

.

� r'ao ter- hadc s
Exportaçao

de couros

PORTO ALEGRE-16-
Em outubro último foram expor
tados para portos estranjeiros ......
25.512 couros.

Partido Li·
Caia-

rinense

- t
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: Renards legitimas, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos

e mais usados no Rio e São Paulo
�

ccn

Tuffi Am!n,. i· &

f'-'

�cu. LA �."atari na

Irmôos
r- A mulh�r florianopolilana, graça e ec- �II���II-As grandes cida=� dest��:uem re-II
I canto dos salões da nossa -haute-gornrne- ,

..

los seus luxuosos e grandes «magazines», as
vida e alegria das nossas ruas, alia á sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES lRMAOS..
_ II l�veSle com gôslo é a CASA'lTR�S IRMÃOS.

�
Suntuosas, atraentes, esplendidas,�,vistosas,�:excelentes e deslumbrantes sedas

I!
iii

Casaco de Peles de 800$000 por 500$000
Renard legitima-Argente de 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1:200$000 •Idem Idem Idem 1 :800$000 » 1 :OCO$OOO ��Renard da Alasca de 1 :200$000 ,) 750$000 .�

Idem » » » 800$000 » 400$000

I. Idem
» » » 700$000 » 350$000 I

ultirr,os modelos, os

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORIl\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

só na Casa Três Irmãos

.....

Sê'-las e C�épes

Linho Irlandês para
homem

Sortimento completo
todes DS preços

de

Crep Miss (Chíne Gloriajltodas �as Côres
Crep Marrocain
Crep MangaI-sortimento de 35 cores
Idem Idem Idem· artigo superior
Crep Mungol estampado-artigo ftnlssimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petit-poísibola)
Sêda Listada para camisas

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

- 11$000
- 10$000
- 10$000
- 7$000

---!���������������������������

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

j quais-são garantidas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas pélesjcorno garantimos das nossas sêdas,

1_ E' ia única casa na praça que garante suas mercadorias.

�__' i �

Formidavel e Il1egualavel :!���c���der.td�:�
�

centemente das praças do Ria de e São Paulo

Rua Fellpe '5chmiàt
FONE: 1401

FL.O R IANo P'Q L.I S

____---1

Mais de mil contos

em stock

Preços sem

competidores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� SAN T A C A T.À R I N A �
� �
� �J�������������� ��
�

���������oo���oo����� �
� CAIXA POSTAL No. 15 Endereço Telegr.í �'II"'STITUTO �:j

� �
�� �
� ����������

�
I Aprovado p�lo Govêrno do Es- �

iado lle Sania Catharina por

decretlo N. 2 de II de Janeiro

� de 11928 �� .1 I �
� �
� �
� �
� �
� �� �

� G �
� �
I �
� �
m -� �
� �

I �
� orgão official para o con-

trole da producção íe ,/ex-

�
� �
í de Santa. Catharina �
I �.

:. �����������9A-q�VÂV&���A�d

..... � W A"Witl....J.....W•
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-
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ICarl C ?
:r

r-"�)

FL.ORWANOPOL.IS ,�
Filiaes em: Blurnenau - .Joinville Sao Francisco - Laguna - _ages �

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul [!i
Seoção {je Secção de Secç�o de �

F
FAZEND.AS:.

FER G NS ,�
azendas nac'onaes e extrange ras t>ara terno. RA E : MACHINAS: '\Ü

Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira f."�Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanicas

'���.'",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: r idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f'�
Lnha para coser e sergir Fovões e Camas J ocornoveís, Motores de espIosão, 'V10tl: zes !��
Lã em novellos e meadas LO�lça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe. electricos r(�
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransrnlsv.cs- ;-:r, ;�
,\lc:olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

��Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �� ""

Tealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P iças, 4�ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
,� Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G( :ODYER �
� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral

. �
� Empreza Nacional de l'Jave�açao "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' _. Fàbrica de Gelo "'Rita Maria" - Estalenro 'Arataca" �
.�VAVAY'''Vg������t���������������P...o..VÃ.q��O

'Mertr lz:

,- • � �

...... _ ".
_ t

Jndica:
____________� ..... .1 -;;;a.'flpf.p.th· ..,__

G�•••••,-"-----0,------ A Gazeta

-o . Vende-se, por preço de
eseja �oncerta O ocasião, um automóvel cne-

seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em
SI. Bouzon, á rua Padre perfeito estado,
.\,1;gut linho, que será l,!t.na- Tratar no Largo 13 de
mente sati�o. Maio n. 21.

Atentae bem I � Advogados
'ti I Accacio Mo-I
ó .

• te I ra tem seu escrip
O

� tó. io de advogada á rua

VIS":OIlOt: Ale Uuro Preto

Ex-chefe da clínica do
,.

,à
tal de Nürnberg, (F.úresso:r
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin �reuter)
Er peclallsla em cirurgia I

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

operações de plastica

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

das 1 5 ás i 6 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr. r.\/Hgu�:d
f3()abaid

CLINICA Of.RAL

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

J Federal e possue a carta patente na 112

I
RESIDENCIA- Rua Este-I"

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Vias Urinarias-Hemorroic'es
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 elelone, 1595

J \ I ( ) : �"( 1 i, (li

espirituosas anedotas, historiet.: S
comicas [ara rir, é cultivado n2.S

paginas de

Vamos LêJ!

a '-nova revista editada peja S,
A: A NOITE, do Rio de Jo,-
neiro.

R�sic1êncja: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE--1524

LABOHATORIO �[JE
ANALISES

--

VE�\jDEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa- .

Estreito, com agua cea

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

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

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

DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deve ão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

.,
.j n. 70. - PhüJ\P� 1277.-

,I I Caix 1 Postal, 110. _I
J I Dr, 'adr. do Moura Ferr.1
°I
It Advogado
O RlId Trajano, rr 1 sobrado

I I Telephone n' 1548 I
I 1:...-= Dr. Renato= I
"(J ==8arbosa==

.���*._� -_ .. ---��.:.....;.;.._�... ,.,��._�."..���. ADVOGADO

•••0••0. ,e
Rua TrajaFlo, 2 Msob.)

(I • \
Fone 1325-Ater.3e cha-

; Companhia "Aliança da Bahía"i I
mados para �

interior,

� � Dr. Aderbal R.
� FUNI:)ADA EM 187 '!" da Silva
G v

: Seguros Terestes e Marítimos : RuaCo�:.�:f�:al0 (sob.
� I t t I I JSY�.. I Fones 1631 p. 1290� ncon es avelmente a�S PRIME RA do Braai �

: CAPITA L R ALIZADO g.000:000��OOO
• I

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS. 1.4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�EM 19:>5 2.717.,044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1 � l35 4.280:552$970

Dr.Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica Ida crlan·
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIFA E OLlVfRA

I VW a·êasasltaá-rua VlTt.;-.z
MEIRELES n. 15, com

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

prietr . DELGARDOWEN
DHP N, no Largo 13 de
Mai( 7.

Forrnídaveis sorteioI proprlos, tres vezel

por semana, todas as segun·
das, 'ler991 e sextas·felras,

Curso de especialização em

Bactroriologia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diugnosticos

V
-

:e uma bem montada
ALi AIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores inlorrnaçõe, nesta re

dação.
---- .. -

------

Chevrotet

I
•
•
G Extração com global de cr'ltal;

IlsUl.. honestidade, pois, OI ser

tel�l jlo presenciados pelo povo.
_ � � ._.-L.oo.- � ... �"_____.

Médicos

'�('tp�tias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

•
I!

Dr. Carlos Corrêa
•
I r

Agentes em Ftorlanopolts :

• Campos Lobo & Cía. :
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�í)(a Postal. 10 ,. (ClH�'" dl; e�V(')dhzéÇa) emÓ TEi..,LFONE À. 1.083 END. TELI::.Gf-<AFICO ALLjAfv�A 'molestias de senhoras],
U Escritórios em Laguna e Itajaí o Atende na Maternidade
" G até ás 8 1 {2 da manhã
f.i Sub-Agentes ern Blumenau e Lages. e á !3r\:!e-,CrJnsultorio:
<D � ÂN1TiI r 't}f "-I, '10

.O••'�.����---_ :-=e,------__.ee••• -----_.,....,_......-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Formidavel
as tropas que
Madrid

'.!!...- ,

G\Zt:.TA -FlorianopoUi 17�11-1936
-----------------------�----------------------,----------------------------------------------------

numerica� entre

que defendem
atacou as a�osiçõcs nacionalistas ,sen�o rep�l!da CI)ID JOO bajxa�'1 r���J��������� I TRATADO DE VERSAI LLES

Àpós o combate O� nacronsrs fortifIcaram as novas pOSI' � N' I C 5 'd � I_ O' ivo id f f de M d id I _ � ICO au • pyn es ij ,çoes, etecnvo as nossas orças na rente e a II e eva se a

Il'�
�� MaiS um novo golpe acaba de

'I h ' 'I 'r... e rti I
.

LbBOA. 15 .- Os enviados especiais do «Diario de q�ar�nt� rm ?mens _e e �ecessano a gllm tem�o para que sejam � Kiriaqui N. Spyrides � ser desferido nl Tratado de Ver-
1 isoôa». na fre,.te de batalha ao sul ele Madrid, informaram ontem)

distnbuidas as Hl�lru�oes sôbre a enrrad� na cidade. �. . �� sailles. O chanceler Hitler denun-

1,.10 t. lef0D': "As operações militares de hoje resumiram· se em atá. A coluna 1 dia entrará pelo bairro de Uzera, os regulares � partt�lpam aos parent�R e � ciou as clausulas do mesmo rela
C:U' s di-! 1H:i:hilril\ e aviação nacionalistas. Vôararn sobre a capital e o Tercio entrarão logo que recebam ordens nesse sentido. Na � pessoas �� suas relações � tivas á internacionalização dos rios

I a.s J,: vinte 8\ iões nacionalistas que bombardearam eficazmente frente leste, Em Cerro de los Ange'es. o inimigo tentou um contra- � q�e sua filha
.

.f/nastacla �' alemães !:.Iba, Oder, Nimeu.Dana
c' irinc,",('jr<l� W"\H'rnistas a, longo --lo Rio Manzanares e em frente atague apoiado em carros de assalto e na arti'haria: o combate foi � ajustou nupclas com o � bio e Rheno, dando ciencia de
<l-; ont s de Tolf'rio, S· govia, e perto do San Lorenzo. Eraril se- rude, porém, a artilharia nacional dominou a situação obrigando as' ij sr. Apostolo Paschoal. � tal rcsolucão aos govêrnos intcres-

b
' .,.

f d' idad i rw �

te horas da manhã quando as esquadrilhas nacionalistas começaram
aterias Im�nJgas Il c�ss?r ogo ,com. enormes per as. As activr ��es' �� Flopoli;, 15- 11-1936 � sados.

,

c rdid. cor.tribuindo o bem tempo para que a aviação atingisse os �e,re�s for;,n Iavoraveis aos nacionalistas, que abateram 11 avroes �
�'�"'=''''*,"#,�ra'�' � Reftabelecendo a plenitude de

f( us obj�t!, os. Os aviões de bombardeio iam escoltados por dois. mirmgos ou[a�te ?s dois combates travados.
. � ��

"'���

" "'�I �� sua soberania sobre os cursos da-
VI-I. zes :lj) II elhos de C8ça, quando surgiram, imediatamente, os

O .mmerru co:nbate, pela ma,rhã travou-se en�re 14 aviões � �
Anastacia

� �
gua submetidos ao controle de co-

aviões governis[os em número quási igual aos dos nacionalistas,' de cada lado, tendo sido abat190s s��� aparelhos l,egals. ���� e ��� missões internaciona's, o Reich
Tr .vou-se um combate impressionante, durante o qual foram aba- �Io seg�ndo encontro Oito avioes nossos tl�:ram de lutar � Apostolo � readquire a autoridade que se pr?-
lides 0':0 a-arelhos governistas. Um nacionalista viu-se forçado a

contra �Inte legais. Nesse en�ontro �erde�os u� a�lao e os g�ver- � . � curou restringir em consequencia
at-risar em Gttafe, por ter sído atingido no deposito .da gasolina na�entals �erdcram quatro. Em Trujilo fOI abatido a tarde, m�ls um �

NOiVOS � da vitoria militar.
pelas balas das metralhad�ras gover�istas. Outro aparelho, ainda aviao legahst� pel�s nossos, a�arelhos de caça morrend� na qued.a os I IG����� �� Antes do rearmamento da Ale-
dos rebeldes, nâo conseguiu regressar a sua base seus q,u�tro tr�pula,�t�s. Dur:ntc o combate em Madnd, um piloto ,��������OOi manha, uma atitude de tal nature-

"As tropas _nacional�stos mantêm as suas posições, limitando- estranJelfO fo' i:lpnslOnado. � Vva. Cathl1rI�1 Paschoal � za poria em agitação as chancela ..

se � realizar ope�açoe�, de hmpez� �a população de Canbanchel

L d. -I. � Apostolo, participa a � rias européas. Mas estds, que já
Bal�� e dos bal�ros a ma�ge� dIreita do ,Ma�zanares, onde são enha a om Ic I Io � seus parentes e pes- � parecem dispostas a aceitar os fa-
I,ostllizados por tITOS de fuZIS disparados do m�enor das caf,a�. A � sôas de suas relações � tos consumados na violação do

díficulda,de do avan,ço consiste no (dto de os sitiantes, .terem dI! oeu,'
--

� O con trato de casa- ij Tratado de Versailles, não se ar-

d b d b AS SERRAHIAS Arno Brincas e Garcia si-·_ �� .

fi'par posições a peito esco erto, ao passo que os sItia os Se a TI-
•

l' � mento de seu filho � nscarã�, por certo, a um con ItO

gam dentro das casas e fortes entrincheiramentos larnamente prepa-
tuadas nesta Capital tendo resolvIdo para me.,hor eftcen- r.� A t I 'iii armado para evitar o irremediavd.

rados Nas primeira linhas o fogo das melralhadora� é in"esslnte cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- r�� hPo� °ho COAm at s�- ��,', •

'

••

"

�":>' t b lh""' rl t I t b d _ I!* n onn a na:; oela !
h luta c mais aberta nas rroxlmldé..Jes da ponte de Segovla e de nI� os_seus ,�rrvlços ra a. an° tO a ua men e so a eno

� Spyrides. � DESE.JA con-
Casa dei Compa. A artilharia de 155 mIm, abrigada em ótimas mll1açao de

� . � certar seu radio?
pos�ões, continua a atacar com tiros cer�eiros as trincheiras go Empresa de Fornecimento de Lenha, I�

Fpohs., 15 -11-936. � Procure o BONSON, á rua
vermstas, ao passo que os canhões govermctas colocados nas pro ������������ PdM' l' ha re Igue 111 o
ximidades do Palacio Oriente, em frente da Puorta Toledo e rio tem o pr{lzer de oferecer ao distinto público const.:midor -----

Parql1e Retiro, respondem debilmente. excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

VEN lOE--SE
Ontem, á noite, os governistas tentaram um ataque de surpre- preço único de Dr. ARM I N 10 no local Caiacanga, (Ba.

, sacontra V;la Verde Bajo,sendo repelidos. �S. I��OOO A TAVARES se da Aviação Naval),
Madrid está sendo defendida por çêrca de 100 mil homens e Ij.� Gõió� CARRADA.

j'
llma grande chacara, com

as tropas que a sitiam têm um efetivo total de pouco mais de qua· A distinta freguezia será atend!da com a maior ESPECIALISTf\ EM MO- pomar, duas casas (uma
renta mil. presteza pelo·; telefones. LESTIAS DE OUViDOS, grande e outra pequena) e

A resi�tencia dos defensores da capital já era prevista pelo 1341 1088 I NARIZ, GARGANTA, CA- engenho de farinha. Tratar á
alto-comando nacionalista. BEÇA E PESCOÇO rua Tiradentes n. 16.

Passar-se-ão alguns dias ainda antes que ela v�nha a ser ocu' FLORIANOPoLlS SANTA CATARINA

pada, sendo nccessario abrir um� brécha pela qual penetren os ata

cantes 5emeando a de,.moralizaçâo entre os defensor! s.
O ataque decisivo sómente poderá ser de�feáado depois de

UH él. intensa preparação de artilh�,ria e- aviação, o que começou hoje,
limitando-se a infantaria, até agora, a consolidar p( s:ções. Póde se

afi mar que Madrid e5t� complet�mcnte dominad'i r_elos n�cionalístas'lE' claro que 05 seus detensores tiveram tempo de fazer Importantes
cbJ as que transformaram a capital em uma verdadeira fortaleza.

IDo nosso posto de observ�ção estamos vendo perfeitamente a fuma

ça dos incendios r;ovocados fe10 bombardeio».

MADRID, 15-0s milicianos legalistas estão trabalhando fe

brilmente na construção de linhas triplices de defesa, estabelecendo A' vend d nastrincheiras que �e estendem desde as margens do Rio Manzanares

até o lZentro da Capital, com ° objetivo de imped�r a todo o transe

que os nacionalistas entrem em Madrid.
CAIXA POSTAL 345

Madrid confirma a violencía '

dos combates �������������������

Insistindo no bloqueio da
Espanha

LONDRES) 15-0 «York�hire Post» dedara que o govêr
n,' britânico deseja que o comité de néu-intervenr;ão seja mantido e

mesmo reforçado, esperando-se que dentro em pcufo 05 governos in

teressados ratifiquem a decisão referente á comissão de contróle das
vias de ar.esso á Espanha.

Linhas triplicas de defesa

MADRID, 15-0 Conselho de Defe�a publicou hoje o se-

guinte comunicado:
.

«Violentos combates aéreos se sucederam durante todo o dia

de ôntem na frente de Madrid.
Huje pela manhã. as esquad�il�as govername?tais reali,zara�

varios vôos de recünheclmento sem mClder.tes. O duelo de altllhana

continúa intemo em todos os setores da fr('nte de Madrid. Tcdos os
�

esforços estão concentrados no setor d� �arabanchel. Repelimos.um
ataque violentíssimo da Legião Estran)eua e das tropas marroquinas

apoiadas em carros de dssalto".

SI:.VILH 1\, 15 - A estação de radio, ás 8,30 de hoje,
comumcou:

"A 15a. divisão, da frente àe Aragão, manteve-se sem

alteração. Na hen'e de Madrid a coluna marxista internacional

....... , .
.� ,<,., ••.•.•.. ,<, " ",',..- ", , '"

A ' PRC 4-RADI0 CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANUNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Os que c(intratarem anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os I
preços da tabela.

'IAPROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P'R.C.4- Radio Cultura Blumenau BLUMENAU .

'����-�-���--��

a diSpetridade
(�t,acarrl e as

boas farmacias
Romano MattíoliRepresentante:
CURITIBA PARANA'

Escreva, hoje mesmo,

,
�.

-

I P IANo vende-se,
por preçu baratissimo, um

piano usado, á r�ua Esteves
rI .

O�untor. n. 12 .

*ri

comunica aos seus di
entes e amigos que ins·
talou consultório da sua

especialidade, com sa

Ias e material especiali·
zados, NA RUA JO;-�O
PINTO N. 7.

Banco de Crédito
Popular- e Agri
cola de Santa

CatarinaCONSULTAS:

das 10 ás 1 2 horas
e das I 6 á 5 I 8 hor as

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 1&
(E&icio �)roprjo)Residencia: ,Hntel GI!lria

(an�igo La Porta)
Caoitat 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEP�SITOS

I?ABAI"mo 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
elC. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Casa de Diversões
Fan1iliares--

Vispora Imr.)(�:rial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AO:") DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao 11 i7pora Imperial poís, nele
encontrareis. grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

- _. __ • ._; "I ....

.
. \

5

_.4'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inaugurar-se-á, oficialmente, der.:>ois-de-a
manhã, a P.R,C.4, a difusora caatarinense,
levará a todos os rincões da nossa terra�
orldas sonoras, a expressão do nosso

gresso e cultura. A GSedutor sanguinariolNossa Vida

que
nas

pro�

AHIVER5ARI05

I:) f� o
------------.---------------------------------------

FLORIANOPOLIS, Terça-feira, 17 de Novembro de 1936

o vv

um 1 Aniversaria-se hoje, o prezado
conterrâneo sr. Alvaro Ferreira
da Cunha, íuncionario da firma
Hoepcke S. A., desta praça.

Depois de
�ar peia traição, desman
telou outro pelo crime

desfazer
CARTAZES IA Gazeta Ci�'uzada IMa ...

DO DIA ! Desportiva cE�llal de
CINE REX, ás 7,30 horas, I .

. Educa�ãu
a inegualavel película, Ana Ka- Redator:Acloh da Vasconcelos

,.
T

renina,interpretada,magistralmen.! í- '

i
Escola notur�a P�J.f.te. por Greta Garbo, Freder:c FU ..8bo Orestes Gu Imaraes

enzern nH05 H01E Mareh e Freddie Bartholomew. "C. T. MATO GROSSO" x
Aviso aos interessados qUe f· i

a exma. sra. d. Sára Simone
. ,.., AVAl' F. C. crêada nesta capital a escola n·;-

Pereira, esposa do sr. Raul Pe- CINE IMPERIAL, as 7,JO I turna Prof. Orestes Guimarã:'!s.
reira: I horas, um filme de sensações com I Graças aos esforços do conhe- para adultos, instalada na sé le

O'Sf. Newton da Luz Macu- Wdliam Collier-A lancha in- cido desportistaWalter Lange.Flo- da União Beneficente de Carre-
co, e.criturario do Tesouro; vícta. rianopolis assistirá na próxima ceiros, á rua Brusque, subven-

a exma. senhorinha Adir Cal- quinta-feira, dia 19 (DIA DA cionada pela Prefeitura municipal
deira, filha do saudoso conterrâ- CINE ROYAC ás 7,30 ho- BANDEIF\A), mais um [ormida- de Florianopolis e que já se achs
neo João Caldeira; ras, Escandalos da Broadway I

vel encontro de futeból entre o funcionando desde outubro, di -

a exrna. sra. d. Consuelc Nu- de 1935, com James Dunn elvaIorosoco�junto donc.T.M.A!� riamente, das 17 ás 19 ho.as
nes Burges, esposa do sr. Juven- Alice Faye. GROSSO e o quadro pnncrpat sob a regen:ia da normalista
cio Borges; CINE IMPERIO, (João Pes-

!
do veterano Avaí F. C. Prda. Ju;á Barbosa.

o sr. Alberto Barbato; soa), ás 7,30 horas, Galhardia A partida acima está desper- A matricula continúa abert«.
o menino Valtir Farias. de mulher, com Ann HardinJ. tando grande interesse dado o re- Fpolis, 14 de Novembro de

conhecido valor do quadro visi- 1936.
CINE ODEON, o lider, focrhtallte e o do Aval que, alem de Profa. 'Beatriz de Souza

liza ás 7,30 horas, a encantadora ( bem treinado, conta com elementos Brito.
opereta alemã com Gitta Alpar, (de destaque no futeból de nossa Vice-piesidenle e superinten-
Conti!!,o quero sonhar. 1 terra. dente do ensino da CNE em

P .fi. 11\ Santa Catarina.
Juiz de Bom, romOa;orla -------

Retiro de Joinvile SENHORIJ�od�compan!Je
'

Acha-se aberta, na Secretaria A Procuradoria do Estado

d:! Côrte de Apelação, a inseri- eótá chama.ido por edital. com comprando suas Bolsas e Cintos na

ção para Juiz de Direito da Co- o prazo de 30 dias, canditados Casa. Macedon Ia
marca de Bom Retiro, vaga com

á promotoria de Joinvile.
a translerencia do respectivo ma-

Faz anos iloje () sr. Antonio
Vieira, habil gralico das oficinas
do «Diario Oficial».

RIO, 16--0 trabalhador Lau- mais por alí se encontrava. Reco
reano Corrêa de Gouvêa, casado mendára aquela autoridade que,
com Geraldina Gouvêa, teve, ha se o autor da ameaça insistisse,
quatro mêses, o seu lar desfeito procurassem novamente á policia.
pelo individuo Antonio Bernardo Cêrca de 1,30,Antonio Bernardo
de Souza, que lhe seduziu a es" foi visto outra vez nas imediações,
posa.indo viver em companhia des- pelo que os moradores da casa

ta num quarto na Vila Eugenia, da rua Ananias, 63, resolveram ir
em Marechal Hermes. Este foi o á delegacia do 25' distrito,saindo
prefacio do drama sangrento on- para esse fim, o lavrador Galdino
tem desenrolado naquela localida- José da Silva. sua esposa Amelia
de, ás primeiras horas da tarde e Maria da Silva e Leandro Corrêa.
dê que foi protagonista (J mesmo Ao passarem pela rua Piraquara,
Antonio Bernardo de Souza. os três foram surpreendidos com a

Acabrunhado com a infidelida- figura sinistra do malfeitor, que ao

d � da esposa, Laureano Corrêa vê-los já empunha va um punhal
se desfez de quanto possuia e foi e caminhava com aspéto ameaça
morar com um sobrinho, Melquia- dor. Conhecedores da vida per ver
des Corrêa, á rua Ananias, 65, sa de Antonio Bernardo, os três

ounW5 I?ARTEm

também em Marechal Hermes, procuraram se refugiar no quintal
Na mesma casa residia o lavra- do prédio n. 94, sendo, porém,

dor Galdino José da Silva,casado perseguidos pelo perverso indivi- Seguiu para o norte do Esta

com Amelia da Silva. duo. Este alcançou primeiro o la. do, o sr. dr. Renato RHbCJsa,
Ha dois dias, porém, Geraldina vrador Galdino, que interfecíra na provecto advogado nos auditorios

arrependeu-se do máo passo que questão só pelo fáto de ter sido do Estado, e membro da banca

déra tal o tratamento que lhe dis- sua mulher ameaçada, e desferiu- da situacionista na Assembléia

pensava o amasio, e fugiu da com- lhe uma punhalada mortal.Amelia Legislativa do Estado.

panhia deste, indo pedir agasalho 1\1aria da Silva, que corria a

fren-I, fALErlmEHT05na casa de Melquiades, solicitando, te, apavorada gritava por socôrro.;
ao mesmo tempo á espJsa do la- Pôsto o lavrador Ióra do campo

'Dr . ./l/bino Moreira da

vrador Galdino José da Silva que da luta, o perverso procurou al- Costa Lima Sobrinho

lhe arranjasse um emprego.Estavam cançar, então, o homem cuja espo
as coisas assim encaminhadas quan- sa seduzira, isto é, Laureano Cor
do o desordeiro Antonio Bernardo rêa, dando-lhe três pontaços que
de Souza veiu a descobrir o pa- o atingiram nos braços I! no horn
radeiro de Geraldina.Ontem,peIa bro. Nessa ocasião, porém,já havia nho, medico e progenitor do sr.

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

manhã, Bernardo foi á casa da o clamôr público e o cnmmoso Moreira da Costa Ltma, tuncio- do sr. Alvaro Lucena, comercian-
rua Ananias n. 65, e interpelou tratou de fugir. nario da Contadoria Central da te,

Amelia Maria da Silva sobre si a Comunicado o fáto à delegacia Republica nesta capital ml55A
mesma havia se comprometido a do 25' distrito, o comissario Or- \

arranjar colocação para Geraldina ges Brandão requisitou a pericia, Em Lages, faleceu a 5enhori-
t, obtendo resposta afirmativa,ame- pois o infeliz lavrador jà expiràra nha Ju1ia Ramos Lucena, filha
açou-a; a vista do que foi pedida e providenciou a remoção de Lau
uma providencia á delegacia local, reano para o posto da Assistencia
lendo o comissario Leão Mendes, do rAeyer, entrando, a seguir, a

mandado um policial até á casa, Iazer diligencias para a captura do
em companhia da queixosa. criminoso. A vitima deixa oito fi-

O desord�iro. porém, já não lhos na orfandade.

'DEp. Renato Barbosa

A
LUGAM-SE quartos. Tra

tar pele Ione 1436.

• 1

gistraco ,

A Casa que mais barato ven.le

I rrad laçao de
I

6 TRAJANO 6

Roma Equiparado
A Estação de Roma 2. R.0.1 O Colegia

m. 25,4, kc. 11810, irradiará
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: Sagrado Cc

Anúncio em italiano, espa- raçao, oe .Rio
nhól e português.

.

doSu I
Marcha Real e Giovinezza. O Governo do Estado consi
Noticiário em italiano. derando que o Colegi'o Sagrado
TransMissão de uma opera lí- Coração de Jesus, no muntcipio

nca de ?ío do Sul, esta ministrando
Respostas a cartas de radio- o ensino de acôrdo com as Ie

ouvintes, gislação escolar em vigôr, - rescl
Noticiario em espanhol I! por- veu, em recente decréto, equipa

tuguês. ral-o ao Grupos EôcoJares do
Marcha Real e Giovinezza. Estado.

Faleceu, sabado último, repen
tinamente, na cidade de Vassou
ras, Estado do Rio, o sr.dr. Albino
Moreira da Costa Lima Sobri-

--------------------�

Sexta-feira, 20 do corrente,
na Catedral Metropolitana, ás

7,30 horas, será celebrada missa

Ao que apurou a policia do em sulragio á alma do dr. Alva-
25' distrito, o objetivo de Antonio ro Moreira da Costa Lima So
Bernardo de Souza era eliminar brinho, recentemente falecido em

Laureano e não o infeliz lavradof Vassouras, Estado do Rio de Ja-
Galdillo. nelfo.
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de tecidas finos da Case

Rua <Felipe Schl'nidt n. 21 I
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