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RIO, 2(i-Partiu hoje para a capital baíana o sr. Getulio

AV :.rgas, p�,ssageiro
do

aViã,o Caiçára do Sindicato Condor.
.

,

O�aparelho levantou vôo ás 8 heras, da Ponta do Cajú, e

!,. escalará em Vitória e Belmont.
Em companhia do sr. presidente
da República viajam a sua gentil
filha. senhorita Alzira Vergas, e

os seus ajudantes de ordens, ca

pitães Amarai Peixoto e Amaro
da Silveira.

Compôem, ainda, a comitiva ANO
presidencial os ses. Souza Costa,
Odilon Braga e Marques dos
Reis, ministros, respectivamente Oda Fazenda, da Agricultura e

da Viação; senadores Medeiros
Neto; Costa Rego, PaLheco de
Oliveira e Macedo Soares;
Henrique Baima, presidente da
Assembléia Legislativa de São
Paulo; Clemente Mariani, Lima

Teixeira e Artur Neiva, deputados federais; Ricardo Xavier da
Silveira, presidente da Caixa Economica, e Francisco Solano Car
neiro da Cunha.
Bda,20-Falará, por ocasião da inauguração do Instituto do Cacáu,
o SéU presidente, sr. Tosta Filho, que exporá os trabalhos realizados
e a influencia que tiveram na economia do Estado.

Falarão tambem os srs. Odilon Braga e jurací Maga-

o

A voz POVO Sem quaisquer

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

III I Florianopolis, Sabado, 21 de Novembro de 1936 I Nu.MEr�o 632

RIO, 19 - O -Dlario da Noite» publica a seguinte
nota:

«Fomos informados com segurança que varios ele
mentos de destaque, na direção da Ação Integralista, t>
riam resolvido lançar a candidatura do general Pantaleão
Pessôa á presidencia da República, iniciando assim a

campanha da sucessão.
Essa deliberação - .acrescentam os nossos intorrnan

tes-- foi tomada após detido exame da situação, ficando
acôrdado que o sr. Plinio Salgado, cuja candidatura seria
retirada em apoio da do general Pantaleão, continue á
frente do Partido». .

Faltam noticias parla�entarIF'armaCia de
amerIcana I t-do embaixador brasileiro no Rio I P an ao

M d -d RIO-20-Entre os membros I F Iem a ri d dI - fi· I d E t dará pantão amanl-ã, a FaI-
a e egaçao o era os s a os .

R I" .
.

T
.

Unidos j • C f
.

I
macia au iveira, a rua rajano,DI os junto a on erencia nter-

Americana está a senadora esta- Pallair dedual de Utah, mrs. Burton W.
J

Musser. A sra. Musser foi escolhi- BraSil
da pelo presidente Franklin D.
Roosevelt, entre muitas candidatas
de valor, tais como a sra, Gaspar
Whitney, amiga íntima da sra.

Eleanor Roosevelt; a sra. Caroline
O'Day, congressista por Nova
York, e a senhorita Dorothy Oa
tzer, secretaria da Liga Internacio
nal Pró Paz e Liberdade.

Catarina PIANO vende-se,
por preço baratissimo, um

Segundo informações fornecidas a este diario divúl- pja�o usado, á Rua Esteves

gamos aos nossos leitores que o grande dirigivel «Hin· [unior, n. 120.

denburg- , nos últimos dias deste mês, visitará o nosso Es-I SENHORITA! Acompanhetado, voando sobre F!orianopolis.
.

a Moda

sr. Raul Pila
fala sôbre a sucessão

presidencial
PORTO ALEGRE. 20 - Falando a imprensa o sr.

Raul Pila, chefe do Partido Libertador, se manifestou,
de sele logo, contrario a candidatura do dr. Osvaldo Ara
nha á presidencia da República, dizendo.

«Todo esse ruido em torno do nome do sr. Osvaldo
Aranha ainda está sendo feito á revelia do presidente
Getulio, que continúa a guardar completa reserva em re

iação a tudo quanto diz respeito á sua sucessão. O com

promisso que o presidente da Republica pedia aos gover
nadares que o apoiam se resume, por emquanto, nisto:
não se tratar da sucessão antes de maio de 1937. Tudo
o mais é simples boato espalhado com fins tendenciosos.
Nem é por outro motivo que o Osvaldo de ordinario tão
loquaz, se entrincheira no cauteloso silencio de que nos

dão noticia os telegramas das capitais nortistas, por onde
passou» .

lhães.
A' noite, o governador do Estado oferecerá, no Baíano

Tenis, um grande baile, em homenagem ao sr, Getuiio Vargas.
Quarenta e dois sindicetoe operarios promoverão demonstra

ções de apreço e reconhecimento ao presidente da República.
A classe academica baíana prepara uma grande manifesta

ção ao sr. Getulio Vargas.

BAI'P, 20-No banquete que lhe ofereceu, ônten, o sr.

Jurací Magalhães, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos o

sr , Oswaldo A ranha. agradecendo á homenagem, disse que na sua

existem ia imensamente vivida fóra de sua patria, não foram raras

as emoções que o assaltaram. Experimentava, agora, entretanto,
uma dupla emoção, como talvez não tivesse jamais sentido.

Depois ca provação da saudade, entregue á nostalgia de
um meio trepidante de civilização diferente, tinha novamente con

ta cto com a patria, como via, com a velha matriz do Brasil,
com a Baía, onde se formou a nacionalidade, e onde ainda hoje
o visitante é empolgado por um tesouro de inexauriveis recordações.

Diz que não trazia sómente essa impressão.
Neste coração historico do Brasa é êle o homem que,

na revolução de Trinta, se levantára e empunhára as armas, ins

pirado pelo ideal de um Brasil novo e verdadeiramente dernocra
tico, aberto a todas as iniciativas e á expansão de todas as per
sonalidades, se encontra na Baía num posto de responsabilidade,
honrando com a obra patriotica de uma administração modelar
e digna de encomios o mais jovem e querido dos companhei-
ros da jornada. Era já o Brasil novo franqueado a geração
nova, enfim a realização de um sonho de idealismo, que inspirou
a revolução de Trinta a dar novos grandes homens ao Brasil. . V isitará

Prossegue, dizendo qne no regime passado a mocidade
tería um obstaculo intransponivel e assim a nação ver-se-ia sem

pre privada do influxo vivificador dos idealistas moços. Je ruja
capacidade incalculavel melhor prova não se poderia ter do que
a oferecida pela Baía atual, com cujo escól tinha êle naquele
momento a ventura e o encanto de manter contacto.

Conclue agradecendo as palavras pronunciadas pelo gover-
nador Jurací Magalhães, fazendo considerações sobre o que obse:-
vára na intimidade da democracia americana.

O sr. Oswaldo Aranha termina o seu discurso, erguendo
sua taça pela grandeza e felicidade da Baía, o que significa tam

bem, está certo, pela grandeza e felicidade do BrasiL

RIO-20--Começam-se a fazer ansiosas indagações sôbre
o embaixador Alcebiades Peçanha, faltando noticias suas. E' sabido
que o embaixador, que possuí uma valiosa galeria de quadros raros,
teria preferido ficar em Madrid a deixar aquela capital sem êles.
Entretanto, o certo é que o próprio Itamaratí está sem noticias do
nosso embaixador junto ao govêrno espanhól.

o grande dirigivel
"Híndenburg"
Santa

"Vive-se agora
os grandes dies da revo

lução de 30"Vai ser antecipada
BAIA, 20 - O sr. Lima Carvalcanti, ao desembarcar,

falou rapidamente aos Diarios Associados. Disse o govêrnador
pernambucano: .

«I:..u não podia deixar de corresponder ao convite do meu

amigo Jurací, para assistir ao espetáculo imponente da inauguração
do Instituto do Cacáu, principalmente quem como eu acompanha
com entusiasmo o surto de progresso renovador que êle imprimiu
li BAIA. Aqui estou, portanto, rara compartilhar de todas as

manifestações de alegria. Vive-se agora os grandes dias da revo

lução de trinta. "

o pagamenta dos
funcionarias

RIO, 20--Foi noticiado que o Tesouro Nacional an

tecipará os pagamentos de todos os funclonarios públi
cos, afim de que êsses, no dia l: de janeiro de 1937 já

ltr estejam totalmente pagos.

o candidato

lntegrallemc
,

a presidencia da Repul1ll
blica se�i. D general
Panta�eãD Pessia

Amanhã, passará por este por
to, rumo sul, um avião extraordi
nario da Panair do Brasil S. A.,
que receberá passageiros.

DESE.JA con
certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho

Fiscalização
Bancaria

A Fiscalização Bancaria a

cargo do Banco do Brasil nesta
praça recebeu informação de ma

sede, de que, conforme decisão
do sr. Diretor das Rendas Inter
nas, publicada no O!ARIO
OFIe! t\L de 14 do corrente,
qualquer operação cambial está
sujeita ii contráto selado, de acôr
do com a tabela 4, nO. 44, do
Regulamento do selo anexo ao

Oecréto 1. I 37, de 7 de outu
bro ultimo, ainda que se trate de
liquidação imediata. Tais contra
tos serão feitos obrigatoriamente
por intemedio de corretores e on
de estes não existirem, diretamen
te entre comprador e vendedor

.

d
'

compe'm o a este inutilizar o

selo.

comprando suas Bolsase Cintos na

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

Tambem
foi á aaía

RECIFE, 20 - O governa
dor Lima Cavalcanti. partiu hoje
de avião, para a Baía, onde
se avistará com o presidente G�
tulio Vargas.

Durante a auseneia do sr. Li
ma Cavalcanti, assumirá o gover
no o padre Felix Barreto,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1�11 A mulher ílorianopolitana, graça e en-ii J-As grandes cidades S�destingUem pe-·II
I

.anto dos salões da nossa -haute-gommc», ����,

lO?, seus luxuosos e l:f_ri":ndcs «m�gazi�les», as Ivida e alegrta das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atraçao do rnunuo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES IRMAOS. __li II se veste com gõsto é a CASA:fRÊS IRMÃ�

Suntuosas, atraentes, esplendidas, (vistosas,1;excelentes e deslumbrantes sedas

Sê,ias e C�épes

Crep Miss (Chine Gloria) -:todas "as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol-sortimento de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem CI petit-poistbola)
Sêda Listada para camisas '

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

- 11$000
- 10$000

10$000
- 7$000

I ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM -::l
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN I
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI1\NOPOLIS ATE' APRE j
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE') E CRISTALIZADOS

só na asa Três Irmãos

____ --1

.,�

Edificio

Casaco de Peles de
Renard legitima-Argente de
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

Idem »}) »

8(JO$OOO por
2:500$000 »

2:000$000 »

1 :800:'000 »

1 :200$000 »

8LiO$000 »

700$000 »

500$000
1 :500$000
1 :200$000
1:0CO$000
750$000
400$000
350$000

Linho Irlandês para
homem

Sortimento completo
todes as pl'eças

de

Mais de mil contos

em stock
Preços sem

competidores
---!����������������������������

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

I quaíssão garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas pélesjcorno garantimos das nossas sêdas.

I E'
.

a única casa na praça que garante suas mercadorias.

_ I

Rua

--

Fermldavel e Inegualavel st�ck de !,edas,
fOI recebido - re-

centemente das praças do Rio de e São Paulo

relipe 5chmiàt
FONE: 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SANTA CATARINA

I
de 11928

I

CAIXA POSTAL No. 15

Aprovado p�la Gavêrno do Es

tada de Santa Catharina par

decreto N. 2 de II de Janeiro

•

orgão official para o con

trole da producção i� ex

Matteportação da Herva

de Santa Catharina

�_�iI�����������A�V&��ll&;§I����� ����
·:1....

.
•
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Ho epcke SI'
FL.ORIANOPOL..IS

Blurnenau - Joinville - São Francisco - Laguna -

Mostruario permaneote er:r.l Cruzeiro do Sul,
Secção c:le Secç�o deSeoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janeIlas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: � adas,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergtr Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de espIosão, IVloto7�s
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transrnissces: Lo I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, 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 Peças, a.ccs-

�alos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
Deposltaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER �

Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeíras Material electrico em geral �
---------�-------------- �Empreza Nacional de I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" 'li

� Fabrica de Pontas "Rite rv'laria' -� Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��V�VAV'A.V.D'A��""������������a��VA.vÂ��.

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

.���••�tHar·-·_··_·-�.-�"" ��:i'2�;.""••���' ADVOGADO

••• *' ••�8.�'''D. Rua Trajano, 2 fJ{sob.)
•

_'iIl'f_.. U' �.v...�,. Fone 1325-Ater.de cha-

i Companhia "Aliança da Bahía"j I D:.a::�:��1 inter::
" FUNDADA EM 'S Q I da Silva• v

I Seguros. Terestes e Marítimos :: RuaCons�\�a�!� 10 (sob.
e Incontestavelmente a� PRIMEIRA dC"'..) Brasil II Fones 1631 � 1290

I ���J��Js �:'l:�'à�O 1�·O�O,OOO$OOO 'I I

RECEITA EM 1935 18.79L:5�j:p,:k)õ iVledlCOS
PROPRIEDADES lMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES AfiSUMIDASIEM 1935 2.717;044:063$157
SINISTROS PAGOS EMJ1935 . 4.280:552$970

l-.t_ 1 ..... li. 1";j "-.� iIi.
bôas acomodações para. pe
quena familia.
A tratar com o seu pro-

príetr -DELGARDOWEN
DH.P N, no Largo 13 de

Partos _ MoJestias de M_a_1( ",!,!: _7_.
_

S h Curso de especialização em

V
.

b
-

en t·ras e I: re
.

uma em montada
M I ti dc crí Bactroriologia no LaD. de AIATARO es las e cnanças S

A.L� IA no distriaude PúLlica do Rio de dto e João Pessôa (Estreito).* Diretor da Maternldadel Janeiro M Ih
.

f•
M di

e ores 10 ormaçõe, nesta re-
G e co do HOlpital Executa analises para eluci- dação.

, (Curso de especialização em dação de dillgn05ticos Ch r
o

moléstias de senhor as] >

' ev ro e t
:: E c ltó

·

L una e I taiaí s.& At d -De .

t Vende-se, por preço de

•� S ri orlos em ag :
� en e na Maternidade seJé} �oncer a o ocasião, um automóvel che-

::
até ás 8 112 da manhã seu radiO? Procure o vrolet de 6, cilindros, em" Sub-Agentes en" B�umenau e Lages � e á tardc=- Consultorio: sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado

L.�.'*�fti!I!L _.���! __A_N_IT_A_G_A_R_,..IB_A.....LD......I,_4_9_ MigueHnh?_, que será plena- Tratar no Largo 13 de
.... � � '

....-- �_-o_-::.-::.-::.-=======. �...--. mente s�tlSfttO. Maio n. 2 J •

Msrtrtz:
Filiaes em:

r---------------tlr----------�

Atentae bem 1
•
•
•

Agencia Moderna de Pu- .,

blicaçães, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente na 112
•

...

F"orrnídavels lortelol proprlol, IreI vezel
por lemana, todal aI legun
daI, 'terçaI e sextas·telral,

ExtraQão com globol de crlllal.

A rnaÀh�f'l� dlu...
_ hone.tldade, pOil, OI lor·

telu IJlü preltncladol pelo povo.

i
•

�....._---_.......-....._---�.------�-

•

o,', Apentes, Sub-Agentesi 8 Reguladores de-Avarlaa'fem torlos os�Estadol IIte� S"aatt, no Uru'Qu�( e nas prln!�lpHi8 prllç"f p.1'I!"�r;(1Firr�'.I! .

�,g�nte5 em F ronarropous :

Campos Lobo & Cía.
•
• Rua Conselheiro Mafra,; ;35 (sobrado) Caixa. Postal. 19
.. TP' FFONE N ton» ENO. Tn.H1P" fie (1 AlI ,',j! (

rVENDEM SE duas casas no
RESIDENCIA Rua Este distrito «João Pess()�a».Rua Trajano, rr 1 sobrado I

- -

I I I
ves Junior N. 26 Estreito, com agua cea-

Telephone n' 1548 I nada, chacara, muitas arvo-TELEF. 1.131 res frutíferas etc. Onibus á
porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 3) e 35 do LargoGeneral Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.

.

90, com ) 8 metros de frente
por 30 de fundos.

•

NO DISTRITO DE SACO
DOS LIMõES uma casa e
terreno de ) 2 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o propríeta
no.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-!

Vísconue de Ouro Preto

Indica:

Drr Rica
Gottsmé.

01
')1

•

"

te I ra tem seu escríp-

t6, io de advogacía á rua

n, 70. - PhOJlP: 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado

Ex-chefe da clinics do ln
tal de Nümberg, (P.úressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgia

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

operações de plastica

CONSULTORIO-�-Rua Tra�
ano N. I e- das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

_ages

Dr. Miguel
Bf::>abaid

CLlNICA GERAL

Dr.Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica (de crlan·
çal e adullol

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524
. P .

i", �..... ��

A�AL1SES
-

Vias Uriuarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás ) 6 horas
'Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

1 1 1\ C F � IV O, nas ai

espirituosas anedótas, historietas
comicas para rir. é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a
.

nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de J '\-
netro.

Dr. Carlos Corrêa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lenha a domicilio Chega ao Rio A Gazela
o ministro do
Exterior dos
Estados

Unídos
RIO, 20 _. Chegaram ontem} Comemoração da date: da

pelo "Legion" o sr. Cordell Hull Proclamação da Republica
ministro do Exterior dos Estados
Unidos. No mesmo navio viaja, Rodeio, séde do rnunici

tarnbem, o sr. C�stilho Najera, pio recentemente crêado pe
-rnbaixador do Mexico nos Esta- lo Governo do Estado, co

dos Unidos e chefe da delegélção memorou, a 1.5 de Novem
mexicana na Conferencia de Bue- bro passado, condignarnen-

RS. 12$000' A CARRADA. nos Aires, te, com festejos brilhantes,
Aos ilustres visitantes foram a data da proclamação da

maior prestadas homenagens oficiais. República.
Os discursos que os 81'S. Mace- Situado em situação exce-

---1088 do Soares e Cordel! Buli pro- lente, cortado por estradas

SANTA CATARINA nunciaram, ontem, á noite, no de rodagem esplendidas, Ro
______________ banquete que o chanceler brasi- deio é um dos municipios

leito ofereceu no ltamaratí, foram promissores catarinenses, não
irradiados. só pela riqueza que encerra

seu sólo, como tarnbem pelo
y.. .;.. 7:'".-:-c�r.w:'W� ....,r:Ie.,,-.......�....--,�....... A 1

�
.,_L......

..,..,.,..-..�--=-..-..�""""'O':=� a,mor que o seu povo, la�o·
� Nicolau C. Spyrides � nos? e empreendedor, lhe

� .' .

e
. � ded,lca.

�
Kiriaqul N. Spyndes � r

Com fe�te.i0� dignos d�
� participam aos parentes e � n.ot� e de �dJ�tL,voS do 110tI

� pessõas de suas relações � clano. dos jornais, o povo �e
� que sua filha finastada � Rode:o cor?emor�t1" �le u a

� ajustou nupcias com o � maneira bela e dlg�Jlftcant,e,
�� sr. Apostolo Paschoal. � a passagem �o anlversar!?
�� f da proclamação da Republi-
� Flopolis, 15- 11-1936 [1 ca Bras,ileira.
� ���OO��OO�ft; � O �!ro: de ,?u�rra_ 112,
� � Anastacia �

�.I
sob a inteligente direção d

..
O

J � e � � l: sargento Fe, nando Pinht..:i-
������ ���iiJ ro, concorreu, grandemente,

� Apostolo � para o brilhantismo das Ies-
j� � tividades, r oa Jjuvado 0210
� Noivos � de Indaial. As provas, esco-
���������� lhid j h intc '

••� ........,..."r�.......r_,.......r_� ..�""-,"""""".. t as a capr.c o, ln cre::;sa-
�1�i..���a.��·��"'�"'�:;,,_�8'�� �; ram vivamente, pelo desem-

A."venda nas boas farrnacias � VV8. Cathllrlil8 �a,soh��' � penho cabal e eficiente, que
_ i' � � ApDltolo, participa a � lhes déram os soldados da

� s:us parentes e p_es- � escola.
� soas de suas relaçoes I!t Após todas as partes do

�
o contrato de casa- � I d I

CAIXA POSTAL 345 CfJRI1'IBA PARANA' !� t d íilh �� programa, usou a pa avra

. l_ !' men o e seu 1 U lflI o dr. Nicomedes Alves Pe-

"V.... EN lr...)E--SEI OVEIS- ven- � Apostolo com a se- �Idrosa, integro juiz de direito
no local Caiacanga, (Ba- dem-se, por motivo de � nhorinha Anastacia � da comarca de Indaial, que
se da 1\viação Naval), viagem, novos e moder � Spyrides. � proferiu uma oração patrióri-

F ' M �

uma grande chacara, com nos; um dormitorio de casa) � Fpolis., J 5--1 1-936. �•• ca que calou fundo no cora-

pomar, duas casas (uma e uma mobilia de sala de jan � � ção de todos, dados os ensi-
grande e outra pequena) e taro .._*l�r��r������;s mentos de civismo, de amôr
engenho de farinha. Tratar á Vêr á Rua Conselheiro Ma- Ba.nco de Crédito á Patria que exaltou.
rua Tiradentes n. 16. fra, 71-A. Popular e Agri- Terminando, falou o sar-

f�.���3��lf�.';'''Í').���á��pg-���������Ill,��,�� gpnto Pl·!·lhr>!'ro que agrC�!-J.e-��-1&"i)'i<!..!>"T�;!1�����tp4];��.����.����.� cola de Santa
- � u,

O G ceu a presença das autorida-

! Letras a orem io !.i Catarina des e povo �quela festa ci-
w w

vico-militar. •

G cD (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

i "Santa Catharina":I. 1.2oo:ooo$oooempremios:
I! -.
• '!alo,r de ca�a letra 20$000 "
e mclmdos os Juros de 40[0 ala •
• e com dir�it� a Sorteios men- tO
• sacs pela ultima extracl,-ão de fi
• cada mel da LOTERIA FC- •
• DERAL, de accôrdo com a •

I O
Calta �atente n' 102 {' com •
• o segumte •
• •
e '. PLANO •
• I premIO de 15:000$000 •
� 9 �
• premios de 500$ 4:500$000::

2 premios de 250$ 500$000 �

• •
• 12 premios mensaes no total de 20:000.$000 a
! Accumulem su�,s economias adquirindo LETRAS.
� A PREMIO� «SANTA CATHL\RINA», que •

--------'-.. ii além de ganharem juros de 40Jo aia, concorrem a !
I �

60 SORTEIOS em um total de :;:
" 1.2oo:ooo�ooo e

I G AS LETRAS 3ão negociaveis e resgataveís no seu vencimento •
e G
e FINALMEN1 E: Uma leira a premio representa um •
• bilhete que não sai branco. •
• Banco de Credito Commercial e •
• Constructor It

I .,..

Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA !
e

Rua
..._do Rosario n' 109 RIO DE JAttEi:�O ii

� INFORMAÇÕES (OJ\'1. •
e Angelo M. La Porta & Cia. •

: EDIFICIO LA PORTA - FLORIANOPOLlS ::
00 .

üAZETA-florianopolis 21-11-1936

MiHonario duas vezes!

-I. ""_'.:'

������������---,�����
AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si-

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

A distinta freguezia será atendida com a

presteza pelos telefones.

1341--
FLORIANOPOLIS

I.

)1 ,'"

o reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

I grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Flonanopotís !

Fique V. S. r..ilionario ! E milionario duas vezes!
Os premios deste grande sorteio, estão assim

distribuídos:
l o, premio DOI�; MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40' » DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS

I

I 6o. » CINCOENTA CONTOS

1:.... i 7,-', » ClNCOENTA CONTOS

,

c mais 4,355 prémios díversos na valor de
DO!S l\JHL, �::ENTO E NOVENTA CONTOS. Ao

� todo, SEIS MIL E NOVEI\TA CONTOS EM PRE
l i !\!lIOS!

II Bi:hete ir.t stro
I VigF5sirno
I
I

.

Desejanco, sirva-se V. S. r os telefonar, e
ter: n�JS u maicr prazer em mandar á sua residenc ia,
se » i e!1Lu� ()Ci'�" cimo, mesmo que nos peça só
mente um \ jg SSJn1O.

li
!

I

350$000
18�ooo

Salao Prog('ssso
Rua Felipe Schrnldt, 5
Telefone 757

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imp,erial
o MAJO'(� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
F!-\MIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao viapora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-

I_I.
' dade e ambi2nte scIéto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farrnacia Popular, á Praça 15
de Novembro

-

LOJAS

GARCIA
Rua 15 de Novembr-o n. 70

BLUMENAU

ATOAJ�HADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-1'RICOLlNES--XADRESES--ZEFJRES

(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc�

Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros)
--�o---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

�.
- ----,.:_:

Escreva, hoje mesma,
-

A' PRC 4-RADIO CULTURA BLUlVIENAU
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 cüntratarem anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os

preços da tabela.

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P·R.C.4- Radio Cultura Blumel1au - BLUMENAU

Representante: Romano Mattioli

DE RODEIO

nos municípios

Rua Trajan ti n. 16
(Edificio proprio)

O CORRESPONDENTE

Hospital São Róque

Capital 136:700$000
56:424$498

Dirigido pelo abalisado eH
nico dr. Ernani Senrra de
Oliveira, esta casa de saúde
que tem prestado relevante�
serviços á pobresa, vai pas·
sar, em breve, por radicnl
transformação, ficando assim

�rIh.or aparelhada para GS
fll1ahdades a que se destina.
Contendo, atualmente 10 en

fermarias, com 30 leitos, o

hospital São Róque, satisfaz,
plenamente, todos os que a
êle acorrem em busca de
saúde.
Rodeio. em 16-11-936.

Reserva

RECEBE DEPQSITOS
PA6AHDa 05

SEGUINTES JUROS:

c[e Limitada 5'[. ala.
C[C. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixl) S·l. ala.

Dr. ARMINIO
TAVARES

I ESPECIALlSTfi EM MO·
LESTIAS DE OUVJDOS,
NARIZ, GAHGANTA, CA

BEÇA E PESCOÇO

Bebidas Nacionais R. Extral1�
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
/wt'Jrlio Pascho&Zcomunica aos seus cH·

entes e amigos que ins
talou consultório da sua

especialidade, com sa

las e material especiali
zados, NA RUA JOÃ.O
PINTO N. 7.

H,::;ry....enagem
a urna douto
ra brasileira

R!O, 19 - Foi plestada ho-
v,

,

le, em lena, na residencia do
professor Karl Eisinger, da Cli
nica Neumann, uma. significativa
homenagem á médica brí:isileÍra
doutora Lili La.ges, representant;
do Brasi,I no último Congress ()
Int�rnaclOnal de OrtOfhinolaringo�.

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Iogla.

CONSULTAS:

das 1 O ás 1 2 horas
e das 16 ás 18 horas

Residencia: Hotel Gloria
(an�igo La Porta)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gazeta
, Desportiva

PELO MUNDO Nossa Vida ABERUM--O chanceler ale
mão Hitler, recebeu em audiencia
extraordinaria o principe Beno
Biesterfeld, acompanhado por
Roell, ministro plenipotenciario
da Holanda. junto ao govêrno
alemão.

AHIVER5ARI05

Miguel Aterino
FLORIANOPOLlS, Sabado, 21 de ;-.Jovembro de 1936

A v D o oRedator:AololI de Valconcelol

Futeból Passa hoje o aniversario nata
lício do estimado comerciante
sr. Miguel Aterino, socio dá im
portante firma Siriaco T. Ateri-

FRANCFORT-Um avião, no & Irmão) desta capital.
tipo Heinckel, acaba de realizar O distinto aniversariante, que
uma magnifica perfomance aérea.' disfruta geral estima e conceito.
cobrindo o percurso entre Mase- será. na data de hoje, alvo de nu-

lha e Francfort em 2 horas. merosas manifestações de apreço

GENEBRA . simpatia dos seus amigos e admi-
-A denuncia por � radores.parte ?a Alemanh� da 2. parte f fi Gazeta felicita-�, efusiva

do ,ar�lgo n. J 2 ao Tratado de J
mente.

\(els�lles, rela,tiva a ,i?tern'lciona-I "

.

lização das vias fluviais não aléta Feste)a hoje a data aniversaria
dirétarnente á Sociedade das Na- a gentil senhorinha Isabel Leal.
ções desde que as respectivas filha do sr. major Miguel Leal,
comissões internacionais não se e ornamento de realce da nossa

achavam debaixo da jurisdição. elite.
83.500

CARTAZES
DO DIA

c T., Mato-Grosso
x Avaí F. C. Carvão catarinense

CINE REX, ás 7,30 horas,
Clive Brook e Ann Harding, Ga- A Estrada de Ferro D. Teresa Cristina, transportou
Ihardia de mulher. até o dia 31 do mês findo 83.500 toneladas de carvão de
AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 pedra, extraídas das minas situadas no sul-catarinense, se

horas, o extraordinario filme sacro gundo se vê do quadro abaixo:
--Joanna d'Arc. Cia. Nacional Min. de Carvão do B. Branco 37.320

Cia. Minas do Rio Carvão 15.3 ..íQ
Cia. Brasileira Carboniféra de Araranguá 14.100
Grupo (7) pequenas Minas-Cresciuma 15.300
Mina São Sebastião-Explanada 500
Mina Santa Clara-Caeté 60
Cocal 20
Mina Prospera 860

Sob constantes aguaceiros ouve

ante-ontem o encontro entre o qua
dro do Avaí e a equipe do des
troyer Mato-Grosso.

Este quadro deu entrada em

campo cantando com entusiasmo,
defronte às arquibancadas, o Hino
Nacional.
O jogo desenrolou-se com gran

de energia de ambos os lados no

tando-se bastante equilibrio entre
os contendores.

O estado lamentavel do cam

po. bastante alagado em curtos

pontos, fel caír em pouco a técni
ca do jogo.

Não obstante esse se desenrolou
com entusiasmo, sob constantes

aplausos da assislencia que apesar
do tempo era numerosa.

A partida foi vencida pelo Aval
pelo score de 3x2.

CINE IMPERIAL, ás 7.30
horas, Uma pobre mittonaria.

A�AANHÃ,ás 5, 6.314 e 8,30
horas, Carlos Gardel em Tango
da Broadway.

CINE-TEATRO ROYAL
ás 8,30 horas, Companhia Nacio
nal de Variedades e Comedias Ri

r
beiro Cancela,levará á cêna a peçaO 1- Se o Anacléto soubesse.
AMANHÃ, ás 8,30 horas,

Esta é da pontinha.

r- GOAL(Aval)

fAZEm nH05 HOJEDANTZIG-A policia des
cobriu grande deposito de armas

e munições na séde do Partido
Socialista e do jornal socialista
1Janzigel Volksstim«.

Descobertao sr. Djalma
o jovem José

Barbosa;
Cristovam

Medeiros vem se aproximando
da méta e a certa altura atira for
te, defendendo a pelota o keeper
que entretanto deixa-a resvalar das
mãos, o que é aproveitado por
Beck para conquistar l: tento

para seu clube.

veira;
o sr. Nicolau di Concilio;

PARIS-As grandes demons- o sr. Francisco da Silva Brito;
.

d o sr. Nazareno Lessa. Itrações comunistas, anuncia as CINE IMPERIO, (João Pes-
para o dia de domingo, na AI· t'HEBAm UNS sôa), ás 7,30 horas, Musica no
sacia Lorena, se realizaram debai- ar, com John Boles, Glona Svan-

de um i I d Dr. Mendes Fonseca S PAULO 20 A I" 1 I' p' h
.

xo e um Imponente contro e e '. son e Douglas Montgomery. .•
- po ICia oca IZOU, em ln eI-

forças armadas. e de impressio-. Encontra-se em Florianopoíis, AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 ros, uma tipografia clandestina, onde se editava um jornal
nantes contigentes de policia. !

o sr. dr. Mendes Fonseca, en- horas, Philips Holme� e Martha comunista. Foi apurada a responsabilidade de nove irnpli-
h

. E erth Casta 'Diva cados na propaganda subversiva.
VIENA A

..

bli gen erro agrônomico que vem or- gg em LJ.
- opimão pu ica
'. A tipografia pertencia ao Partido Comunista Bra-

austriaca acompanha com enorme gamzar neste Estado o serviço CINE ' '1' A' d t d éd d M
..

d f
.

I ODEON I d f SI eira. I, os a ep os o cr o e oscou Imprimiam
interesse o clc::senvol vimento da e JI.!tlCU tura e viti -vinicultura." " 6

' o I er, oca-

boleti s d da e o i 1 da classe ooerar)
_ I h

iza, as 5, 314 e 8,30 horas n e propagan a e o [orna a c asse operana, or-

questao oe onra entre o coman-l Al d H d A d d, Z P' }' I h D'C
'

gão das doutrinas extremistas.
d E '1' F

"
exan re . e n ra e azu IUS e ug onnel em

ante miuo ey e o prmcrpe
.

Valente de longe e o inicio da Entre os implicados prêsos encontra-se o dr. Cice-
Staremberg, chefe supremo da Ache-se em nossa capital o

I
'

t
.

d F ki D ro Flôres de Azevedo, médico largamente conhecido,
.

_ '1' d H
.

cm a sena a com ran re arro, lo.

orgamzaçao mi itar os em- sr. Alexandre H. de Andrade 1 k M Ih I I I L C
k .' ac u a e .oia aoe-· on-

�AL.AVRASwer ren, redator comercial da Folha. do quistador audás. _..Norte e delegado em. comissão AMANHÃ, ás 6,30 e 8.30
de propagan�a comercial do Es- horas, as duas louras do barulho,
tado do Para. Joan Blondell e Glenda Farrell-
VI51TAS Princezas da juzarca.

uma tipografia clandlts
tina das cOlbunistas

brasileira.

2' GOAL (Mato-Grosso)
Em fórte investida do Mato

Grosso, Caramurú aproveita a sai
da de Boos,e atira inteligentemen
te a bóIa, abrindo a contagem
para seu quadro.

3' GOAL(Aval)
da presidente Getulioo 150. aniver·a

sBrio dos
Laboratorios
Raul Leite

RIO, 20 - O sr. Getulio Vargas escreveu, antes
da sua partida para a Baía, as seguintes palavras para
um vespertino:

«O presidente Franklln Roosevelt é a expressão
representativa e vigorosa do genio politico americano. A
visita do eminente estadista tem uma signíficação especial
para os brasileíros, tão justamente regosíjados com a

oportunidade que se lhes oferece para exaltar us senti
mentos de leal e íorte estima. que sempre presidiram as

seleções entre os Estados Unidos e o Brasil»

Visitou-nos hoje o sr. Alexan-
dre '!l. de.Andrade. redator CO", ALUGAM-SE quartos. Tra·
mercial de Importante orgão da

.

imp�ensa nortista e delegado �m / tar pelo fon� 1436.
comissão da propaganda comercial Ido Estado do Pará.

S. s.) após manter conôsco ani- Credita
mada e interessante palestra, clere
ceu-nos exemplares da Mensagem
apresentado pelo Govêrno daque
le Estado, á Assembléia Legisla- Dia 18 de Novembro o acre

tiva Estadual, do Relatorio ditado clube de sorteios Credito
do Diretor Geral da Fazenda; Mutuo Predial realizou, nesta ci
do Boletim de Informações dade, a mais uma das suas ex

da Diretoria Geral de Agricultu- trações. cabendo o premio maior
ra e Pecuaria e da Revista Co- a caderneta n. 0852 pertencente
mereial do Pará. ao prestamista Eurico Schenkemb

..
Agradecemos a g-mtileza da I resi?enle em Ponta Grossa, Pa-

VISita. e oferta. .

rana.

o centro-halí do Aval. recebe
da ala bom passe e com pelotaço
dado cobre o arqueiro do Mato
Grosso. Ante ôntem, a poderosa organiza

ção quimica nacional-Laborato
rio Raul Leite, que obedece a

inteligente. patriotica e dinamica
orientação do ilustre medico pa
tricio, dr. Raul Leite, festejou,
o 1 50. aniversario da mais pro
veitosa existencia.

Comemorações expressivas do
iubílo dos colaboradores da obra
do grande quimico brasileiro, dr.
Raul Leite, verificaram-se, em

todo o territoi io nacional e rnes

mu fóra dêle, onde se encontra

uma filial daqueles importantes
laboratorios.

Em Florianopolis a direção
dos negocies Raul Leite encon

tra-se a cargo do sr, Mario
Calheiros. que comemorou a pas
sagem da data, realizando signi-

ROMA, 21 - Atendendo á ficativa solenidade, que contou

situação internacional, o Grande com a presença dt: inumeros con

Conselho Fascista afirmou a ne- vidados e da imprensa local.
cessidade de acelerar a prepara- Falou na cerimónia o sr. Gual
ção militar, especialmente no ar berto Espirito Santo. tambem,
e no mar. funcionario da firma Raul Leite.

4' GOAL (Mato-Grosso)
Mun

tua Predial
Caramurú um pouco afastado

do goal, atira enviezado,fracamen
te. mas que Boos um pouco des
colocado não consegue reter, ob
tendo o quadro do Mato-Grosso
seu 2' ponto.

Ouro branco o sr. Oswaldo
Aranha já está

,

na Baía
A estatistica da exportação al

godoeira de São Paulo està ex

pressa pelas seguintes cifras:
1934, 62.670.314 quilos, no

valor de 240.083 contos ou .

2.425.912 libras ouro; 1935, ..

56.911.409 quilos, que importa-
ram em 292.374 contos ou .......

2.258.881 libras; 1936, num pe-
• riodo de 8 mêses, 96.523.406miS5a quilos, 443.62' contos.correspon

dentes a 3.545.543 libras ouro.

Os filhos e netos de Maria Terêsa Xavier, Ainda relativamente ao prova-
vêm por meio deste agradecer a todas as pessôas vel total da exportação, no ano

__..__.que o confortaram por ocasião do falecimento de em curso, sabe-se que as estatie
sua idolatrada mãi e avó; agradecem igualmente ticas referentes às classificações
aos que enviaram ílôres, corôas e pesames, feitas até 16 do corrente aCUS1-

Outrosim, convidam aos demais parentes e varn 175 milhões de quilos. As
pessôas amigas para assistirem á missa que, em classificações realizadas até ames

intenção á sua alma .mandam celebrar na próxima ma data do ano passado foram de
Za. feira, 23 do corrente ás 7 horas da manhã, na igreja de N. S. 95 milhões de quilos.
do Parto, confessando-,se sumamente a�r.�decidos a todos aqueles que I. OS calculo� mais óli�istas ava-

protestou contra D re- comparecerem a este ato de nos�a rehglao. lIam em 5 milhões de lIbras ouro

conhecilflellto da govêrno Cenlro
I
o total da exportação de 1936.

de Burgos! Academico XI E' preciso
LISBOA. 20-A' uma hora e quarenta minutos de h'Jje, um m i I hão de contos A Estção de Roma 2. R.O.

a Radio Valencia anunc:iou q�e � govêrno presidido pelo sr; Lar- de Feverelrtro RIO, 20-ACaixa de Amor- m. 25,4, kc. 11810, irradlar4

go Caballero protestou Junto a Liga das Nações contra o fato da tização illformou que desde prin- hoje, �s 20,20 horas, o seguintt:
Italia e da Alemanha terem reconhecido o govêrno presidido pelo cipios de 1935 até 31 de julho Anúncio em italiano,' espa-
general Francisco Franco. deste ano. foram emitidas caute- nhó) e português.

A' uma hora e trinta minutos de hoje, a Radio Teneriffe De ord{.m do sr. Presidente e de acôrdo com las representativas de apolices do Marcha Real e Giovinezza.
anunciou que os anarquistas conservam como refens os presidentes O árt. 20 dos Estatutos, CO:1VOCO (JS srs. academicos so- reajustamento economico, num to- Noticiário em italiano.
Azanã e Companys, da Republi:::a e da GeDeralidad, Jespectiva. cios dêste Centro para I!l assembléia geral ordinaria, que tal 453.179 contos de réis.

.

Transmissão de uma opera lí4
mente. se realizará heje. dia 21, ás 17 horas, na Faculdade, a E' estimada em aproximada- fica

A' mesma hora. a Radio Corunha anunciou que os rebel· fim de ser eleito o Diretoria para aproximo periodo. mente um milhão de contos a Conversação sôbre um argurnen"
<les detiveram na Baía de Biscaya dois navios russos. Florianopolis, 2o,Xt,936. 'emissão de apolices necessaria to de ac ..ualidade.

PARIS. 20-Em sinál de represalia ao fuzilamento de M A d L F t para o pa;"amé!llto das indenisa- Noticiario em espanhól t! por·
P

,

d R'
.

I' f·11!. d L C
. • a UI on'l . t"nmo e Ivera. os naclOna 1stas executaram o I nO e aego a- ções derorrento:::s do reajustamento ugues.

aUero, qu e se encontrava em seu poder como refem. lo. Secretario economlco. Marcha Real e Giovinezza.

5' GOAL(AvaJ)

Magrinho recebe bom passe de
tràs, da linha de halfs e aprovei
tando uma abertura fecha a con

tagem da tarde marcando o 3'goal
que dà a vitória ao seu quadro.

BAI'A-20-0 embaixador
Oswaldo Aranha chegou a esta

capital ás 9,30 da manhã.
Aguardavam-no no aeroporto

o governador do Estado, os secre

tarios de govêrno e grande núme
ro de amigos e pessôas de desta
que social.

Foram prestadas ao embaixador
Oswaldo Aranha, honras de mi
nistro de Estado,formando-se,após
o seu dtaellllbarque longo côrtejo
de automoveis que seguiu para o

palacio da Aclamação.

Guerra imi
nente Agradecimento e

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

LARGO CABALlERO
Irradiação

Roma
de
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